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Introduction 

My presentation in what follows is based on extracts 

from a more detailed study of various aspects related to 

“The Revival of the bhikkhunī Order and the Decline of the 

Sāsana”, in which I also tried to cover relevant secondary 

sources to the best of my ability (JBE 20: 110–193). In what 

follows, I focus on the canonical sources only in an attempt 

to make my main findings regarding the question of the 

legality of bhikkhunī ordination easily accessible to the gen-

eral reader. My presentation covers the following points: 

1) The bhikkhunī order and the Bodhgayā ordination 

2) Theravāda legal principles 

3) The sixth garudhamma 

4) The female candidates at the Bodhgayā ordination 

5) The Chinese preceptors 

6) Single ordination by bhikkhus  

 

The Bhikkhunī Order and the Bodhgayā Ordination 

The account of the constitution of the bhikkhunī order 

in the Theravāda Vinaya is as follows (Vin II 255). The Cul-

lavagga (X.1) reports that Mahāpajāpatī was the first 

woman to receive higher ordination. In her case this took 

place by accepting the “eight principles to be respected”, 

garudhammas.  

One of these garudhammas is of considerable impor-

tance for the legal aspects of bhikkhunī ordination. This is 

the sixth garudhamma, which stipulates that a female candi-

date should have observed a two year training period as a 
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probationer, a sikkhamānā. After having observed this pe-

riod of training, higher ordination should be requested by 

her from both communities, that is, from the communities of 

bhikkhus and bhikkhunīs.  

The Cullavagga (X.2) continues by reporting that, 

after having been ordained herself by accepting the eight 

garudhammas, Bhikkhunī Mahāpajāpatī asked the Buddha 

how she should proceed in relation to her female followers, 

who also wanted to become bhikkhunīs. In reply, the Bud-

dha prescribed that the bhikkhus should ordain them.  

According to a subsequent section of the Cullavagga 

(X.17), female candidates who wanted to become bhikkhu-

nīs felt ashamed when being formally interrogated by bhik-

khus regarding their suitability for higher ordination (Vin II 

271). Such interrogation involves questions about the nature 

of their genitals and their menstruation, so naturally women 

in a traditional setting are not comfortable discussing such 

matters with men, let alone with bhikkhus. The Cullavagga 

reports that when the Buddha was informed of this problem, 

he gave a ruling to amend this situation. He prescribed that 

the bhikkhus should ordain female candidates who have pre-

viously undergone the formal interrogation in front of the 

community of bhikkhunīs. These are the key elements from 

the Cullavagga account. 

In what follows I briefly survey the subsequent history 

of the bhikkhunī order. The order of bhikkhunīs appears to 

have thrived in India until about the 8
th

 century. Before it 

disappeared from India, the ordination lineage was transmit-

ted to Sri Lanka during the reign of King Asoka. The Cey-

lonese chronicle Dīpavaṃsa reports that the recently con-

verted king of Sri Lanka approached Bhikkhu Mahinda with 

the request to allow his wife, Queen Anulā, to go forth. Ac-
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cording to the Dīpavaṃsa (Dīp 15.76), Bhikkhu Mahinda 

explained that bhikkhunīs from India were required, be-

cause: akappiyā mahārāja itthipabbajjā bhikkhuno, “Great 

King, it is not proper for a bhikkhu to confer the going forth 

on a woman.” The implications of this passage need a little 

discussion. 

The canonical Vinaya has no explicit ruling against 

the conferring of the “going forth” on a female by a bhikkhu 

and it is only in the commentary that the suggestion is found 

that a female candidate should receive the going forth only 

from a bhikkhunī (Sp V 967). Considered within its narra-

tive context, it seems that in this passage in the Dīpavaṃsa 

the expression pabbajjā does not carry its technical Vinaya 

sense of “going forth” as a stage distinct from higher ordina-

tion, upasampadā. Instead, it appears to be used here as a 

term that describes the transition from lay life to monastic 

life in general. That is, here the expression pabbajjā would 

cover both the “going forth” and the “higher ordination”.  

Since the king had only recently converted to Bud-

dhism, it could hardly be expected that he would be familiar 

with the technicalities of ordination. As his request is formu-

lated with the expression “going forth”, pabbājehi anūlakaṃ 

(Dīp 15.75), it is natural that Mahindaʼs reply uses the same 

terminology. The Dīpavaṃsa (Dīp 16.38f) in fact continues 

to use the same expression when reporting that Anulā and 

her followers received ordination: pabbajiṃsu, even though 

they eventually became bhikkhunīs, not just sāmaṇerīs. 

Thus it seems clear that in this usage both the “going forth” 

and the “higher ordination” are included under the term 

pabbajiṃsu.  

Let us return to the topic of the history of bhikkhunī 

ordination. In Sri Lanka the order of bhikkhunīs, founded 
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with the help of a group of Indian bhikkhunīs headed by 

Saṅghamittā, continued to thrive until the 11
th

 century. Dur-

ing a period of political turmoil that had decimated the en-

tire monastic community, the bhikkhunī ordination lineage 

seems to have come to an end in Sri Lanka. 

Before the Sri Lankan bhikkhunī order came to an 

end, in the early fifth century a group of Sri Lankan bhik-

khunīs transmitted the ordination lineage to China (T L 

939c). A Theravāda Vinaya had been translated into Chinese 

in the late fifth century, but this was later lost (T LV 13b), 

presumably during a period of political instability. Towards 

the beginning of the eighth century the Dharmaguptaka Vi-

naya appears to have been imposed by imperial order on all 

monastics in China (T L 793c). From that period onwards 

all bhikkhus and bhikkhunīs in China had to follow this Vi-

naya. 

The bhikkhunī ordination lineage has recently been re-

established in Sri Lanka with the help of Chinese bhikkhu-

nīs at an ordination held in 1998 at Bodhgayā in India. 

While there have been bhikkhunī ordinations earlier, it is 

since the 1998 Bodhgayā ordination that the bhikkhunī order 

in Sri Lanka has gained momentum and subsequent bhik-

khunī ordinations have been conducted in Sri Lanka itself.  

At the Bodhgayā bhikkhunī ordination, the candidates 

received Theravāda robes and bowls, and they did not take 

the bodhisattva vows. After completing the ordination, the 

new bhikkhunīs underwent a second ordination at which 

only Theravāda bhikkhus officiated. The crucial question 

now is whether this ordination can be recognized as valid 

from a Theravāda legal viewpoint. In order to explore this, I 

first need to discuss Theravāda legal principles.  
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Theravāda Legal Principles 

The term Theravāda can be translated as “Sayings of 

the Elders”. The Dīpavaṃsa (Dīp 4.6) uses the term Thera-

vāda for the “sayings” that according to the traditional ac-

count were collected by the elders at the first communal 

recitation (saṅgīti) at Rājagaha. The same term Theravāda in 

the Dīpavaṃsa (Dīp 5.51f) and in the commentary on the 

Kathāvatthu (Kv-a 3) then refers to the Ceylonese Buddhist 

school that has preserved the Pāli version of these sayings 

collected at the first communal recitation. A central aspect 

of the Theravāda sense of identity is thus the Pāli canon. 

This is the sacred scripture of the Theravāda traditions that 

developed in different countries of South and Southeast 

Asia, who also share the use of Pāli as their liturgical lan-

guage. 

The rules and regulations given in the Vinaya part of 

the Pāli canon are therefore of central importance for mo-

nastic members of the Theravāda traditions. The commen-

tary on the Vinaya, the Samantapāsādikā (Sp I 231), high-

lights the eminent position of the canonical sayings. It de-

clares that one’s own opinion is not as firm a ground as the 

indications given by the ancient teachers as recorded in the 

commentarial tradition, and these in turn are not as firm a 

ground as the canonical presentation, attanomatito ācariya-

vādo balavataro ... ācariyavādato hi suttānulomaṃ balava-

taraṃ. In short, the Pāli Vinaya is the central reference point 

for deciding legal questions that concern Theravāda monas-

ticism. 

For the question of reviving the bhikkhunī order in the 

Theravāda traditions the central role of the Pāli Vinaya has 

important ramifications. To propose that the Vinaya rules 

should be amended to allow for reviving the bhikkhunī ordi-
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nation is unacceptable from a traditional viewpoint. Such a 

suggestion misses out on a central aspect of the Theravāda 

traditions, namely the strict adherence to the regulations in 

the way these have been preserved in the Pāli Vinaya.  

According to the commentary on the Dīgha-nikāya, 

the Sumaṅgalavilāsinī (Sv I 11), at the first communal reci-

tation at Rājagaha the bhikkhus decided to recite the Vinaya 

first. They did so because they felt that the Vinaya is what 

gives life force to the Buddha’s dispensation, vinayo nāma 

buddhassa sāsanassa āyu. The Buddha’s dispensation will 

endure as long as the Vinaya endures, vinaye ṭhite sāsanaṃ 

ṭhitaṃ hoti. 

The proposal to adjust the rules not only misses out on 

what is considered to be the life force of the Buddha’s dis-

pensation, it also suggests something that within the tradi-

tional framework is not really possible. According to the 

Mahāparinibbāna-sutta (DN II 77), the Buddha highlighted 

a set of conditions that will lead to the welfare of his disci-

ples and prevent decline. According to one of these condi-

tions, the bhikkhus are not to authorize what has not been 

authorized and are not to abrogate what has been authorized: 

appaññattaṃ na paññapessanti, paññattaṃ na samucchin-

dissanti. Thus it is not particularly meaningful to argue for 

membership in the Theravāda traditions and at the same 

time request changes that are directly opposed to the very 

way the Theravāda traditions ensure their continuity.  

The revival of the bhikkhunī ordination is in fact not 

simply a question of gender equality. The detrimental ef-

fects of discrimination are of course important values in 

modern days, but these are not decisive criteria in relation to 

the question of membership in the Theravāda monastic tra-

ditions. That is, much of the problem lies in the apprehen-
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sion that the legal principles, which form the basis for the 

Theravāda monastic traditions, are being jeopardized. 

Suppose a woman who wants to become a bhikkhunī 

takes the Chinese Dharmaguptaka ordination and subse-

quently wears their style of robes and participates in their 

monastic rituals. Traditionalists would probably have little 

to object, only they would not recognize her as a Theravāda 

bhikkhunī. The problem is not merely that a woman wants 

to become a bhikkhunī. The question is rather if a bhikkhu-

nī, who has been ordained in the Chinese Dharmaguptaka 

tradition, can become a recognized member of the Thera-

vāda community.  

This is a matter that needs to be resolved within the 

parameters of the Theravāda traditions. In particular, it 

needs to be evaluated from the viewpoint of the Pāli Vinaya. 

While calls for gender equality, etc., have an influence in 

the case of legal ambiguity, they are in themselves not deci-

sive. Of decisive importance are rather the legal principles 

recognized in the Theravāda traditions. 

Therefore, if the rules in the Theravāda Vinaya render 

a revival of the bhikkhunī order legally impossible, then 

such a revival stands little chance of meeting with general 

approval. At the same time, however, if a revival can be 

done without infringement of the rules, then there is also no 

real basis for refusing to accept that the bhikkhunī order has 

been resurrected.  

With this in mind, I now turn to the legal aspects in-

volved. My discussion concentrates on the canonical Vinaya 

regulations, in line with the injunction given in the Saman-

tapāsādikā (Sp I 231) that the canonical injunctions in the 

Vinaya itself are more important than the commentarial tra-

dition or one’s own opinion. These Vinaya injunctions are 
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the final standard to evaluate if a revival of the bhikkhunī 

order in the Theravāda traditions is legally possible or not.  

Regarding one’s own opinion, in what follows I con-

sider the Vinaya description of events simply at face value. 

This description, in the way it has come down in the canoni-

cal Vinaya, forms the basis for legal decisions in the Thera-

vāda traditions. For various reasons I may believe that 

things happened differently. Yet, my personal views are not 

directly relevant to the present matter, which is to explore a 

legal question based on the relevant legal document. The 

legal document in question is the Pāli Vinaya. Therefore my 

discussion regarding the bearing of the Vinaya on the pre-

sent issue has to stay within the parameters of the canonical 

account, independent of whether I believe that this actually 

occurred or not.  

 

The Sixth Garudhamma 

The term garudhamma, “principle to be respected”, 

carries distinct meanings in the Vinaya. In general, the term 

garu can have two main meanings: garu can mean “heavy” 

in contrast to light, or else “respected” in contrast to being 

disrespected.  

An example for the first sense can be found in the Cul-

lavagga (X.1), according to which a bhikkhunī who has 

committed a garudhamma needs to undergo penance (mā-

natta) for half a month in both communities (Vin II 255). 

Here the term garudhamma refers to a saṅghādisesa offence 

— the second gravest offence recognized in the Vinaya — 

which requires the undergoing of penance (mānatta). Subse-

quent to that, the offending monastic has to go through an 

act of rehabilitation called abbhāna. A saṅghādisesa offence 
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is a rather grave offence, a breach of the rules which merits 

temporary suspension of the offender. So here the term 

garudhamma stands for a “grave offence”. 

This is not necessarily the sense the term garudhamma 

carries in the same part of the Cullavagga (X.1), however, 

when it is used for the eight dhammas that Mahāpajāpatī 

accepted in order to receive higher ordination. Closer in-

spection shows that here the term garu does not stand for an 

offence of the saṅghādisesa category. 

Several of the eight garudhammas recur as case rules 

elsewhere in the Vinaya. None of the eight garudhammas, 

however, occurs in the category of saṅghādisesa offences. 

Instead, those garudhammas that recur elsewhere are all 

found in the pācittiya class. A pācittiya is an offence of a 

lighter class that requires disclosure to a fellow monastic. If 

the pācittiya offence involves possessions, their formal for-

feiture is required.  

According to the second principle to be respected 

(garudhamma 2), a bhikkhunī should not spend the rainy 

season retreat in a place where there is no bhikkhu. This 

garudhamma is identical to pācittiya rule 56 for bhikkhunīs 

in the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 313).  

The third principle (garudhamma 3) stipulates that a 

bhikkhunī should inquire every fortnight about the date of 

the observance day (uposatha) from the community of bhik-

khus and she should come for exhortation (ovāda). This 

garudhamma corresponds to pācittiya rule 59 in the Bhik-

khunīvibhaṅga (Vin IV 315).  

According to the fourth principle (garudhamma 4), a 

bhikkhunī should carry out the invitation (pavāraṇā) to be 

told of any of her shortcomings in front of both communi-
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ties, the communities of bhikkhus and bhikkhunīs. This 

garudhamma has its counterpart in pācittiya rule 57 in the 

Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 314).  

The seventh principle to be respected (garudhamma 7) 

stipulates that a bhikkhunī should not revile or abuse a bhik-

khu. This garudhamma corresponds to pācittiya rule 52 in 

the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 309).  

Therefore, it seems clear that these garudhammas be-

long to the pācittiya class, they are not “grave” offences of 

the saṅghādisesa class.  

Now another noteworthy feature of the eight garu-

dhammas is that they do not make a stipulation about the 

punishment appropriate to one who violates them. In fact the 

eight garudhammas differ from all other rules in the Vinaya, 

because they are not laid down in response to something that 

has happened. Instead, they are pronounced in advance. 

Moreover, they are pronounced in relation to someone who 

at the time of their promulgation has not yet been formally 

ordained. According to the Cullavagga, Mahāpajāpatī only 

became a bhikkhunī after these garudhammas had been pro-

nounced by the Buddha and after she had decided to accept 

them. The eight garudhammas clearly differ in nature from 

the rules found elsewhere in the Vinaya 

This impression is strengthened when one examines 

the pācittiyas that correspond to some garudhammas. The 

Bhikkhunīvibhaṅga reports that the Buddha prescribed these 

pācittiya rules in reply to some event that involves bhikkhu-

nīs. From the viewpoint of the Vinaya, these events there-

fore must have happened after the promulgation of the garu-

dhammas, which marks the coming into existence of bhik-

khunīs.  
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Now each of the pācittiya rules discussed above – 

rules 52, 56, 57 and 59 – concludes in a way that is common 

for Vinaya rules: They indicate that the first perpetrator 

(ādikammika) is not guilty, anāpatti. This means that the 

first transgressor against the pācittiya rules that correspond 

to garudhammas 2, 3, 4 and 7 does not incur an offence. 

Only after the corresponding pācittiya rule has come into 

existence are transgressors considered guilty.  

This in turn shows that, from the viewpoint of the ca-

nonical Vinaya, the eight garudhammas are not rules in 

themselves. Otherwise it would be impossible to transgress 

them, once they have been promulgated, and still to go free 

of punishment. It is only after a corresponding regulation 

has been laid down as a pācittiya that one can become guilty 

of an offence, āpatti. 

In sum, the eight garudhammas are not rules whose 

breaking entails a punishment, they are instead recommen-

dations. The description of each of these eight garudham-

mas in the Cullavagga (X.1) indicates that they are some-

thing to be revered, respected, honored and held in esteem, 

sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā. In short, a garudham-

ma is a “principle to be respected”. 

With this basic assessment of the nature of the garu-

dhammas in mind, it is now time to turn to the sixth of 

these. This principle to be respected (garudhamma 6) stipu-

lates that a woman wishing to receive bhikkhunī ordination 

must have first undergone a two year training period as a 

probationer, sikkhamānā, after which she should request 

higher ordination from both communities, from the 

bhikkhus and the bhikkhunīs (Vin II 255). Here is the 

formulation of this principle to be respected:  
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“A probationer who has trained for two years in six 

principles should seek for higher ordination from both 

communities”, dve vassāni chasu dhammesu sikkhita-

sikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā 

pariyesitabbā. 

The requirement to train as a sikkhamānā is also cov-

ered in one of the pācittiya rules (63) in the Bhikkhunīvi-

bhaṅga (Vin IV 319). The need for the involvement of both 

communities, however, does not have a counterpart among 

the rules found elsewhere in the Vinaya.  

 

The Female Candidates at the Bodhgayā Ordination 

The stipulations made in the sixth garudhamma give 

rise to two questions in relation to the higher ordination car-

ried out a Bodhgayā:  

1) Were the female candidates qualified for higher 

ordination by having observed the training for two 

years as probationers?  

2) Can the officiating Chinese bhikkhunī preceptors be 

recognized as bhikkhunī preceptors from a Theravāda 

viewpoint? 

Regarding the first of these two points, the female 

candidates that had come from Sri Lanka to participate in 

the Bodhgayā ordination had been carefully chosen among 

experienced dasasil mātās. Moreover, they had been given a 

special training to prepare them for higher ordination. Be-

cause they had been dasasil mātās for many years, they had 

for a long time trained in a form of monastic conduct that 

covers the six rules incumbent on a probationer, a sikkha-
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mānā. However, they had not formally become sikkhamā-

nās. 

As I mentioned above, the need to train as a sikkha-

mānā is also covered in one of the pācittiya rules (63). The 

Bhikkhunīvibhaṅga explains that if a female candidate has 

not trained for two years as a sikkhamānā, to ordain her nev-

ertheless results in a pācittiya offence for the ordaining 

bhikkhunī preceptors. It is a standard pattern in the Vinaya 

that a particular rule is followed by a discussion of possible 

cases. In line with this pattern, the Bhikkhunīvibhaṅga con-

tinues by discussing several such cases where a female can-

didate is ordained who has not fulfilled the sikkhamānā 

training. Three such cases describe that an offence can take 

place when the ordination itself is legal, dhammakamma, 

and another three cases concern an ordination that is not 

legal, adhammakamma (Vin IV 320). The first three cases 

are as follows: 

1) dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, 

“the act being legal, she ordains her perceiving the act 

as legal”; 

2) dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, “the act being 

legal, she ordains her being uncertain”; 

3) dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, 

“the act being legal, she ordains her perceiving the act 

as illegal”. 

These three cases differ because the preceptor has a 

different perception. She may think the act to be legal (1), 

she may be in doubt about its legality (2), or she may think 

the act to be illegal (3). In each of these three cases, the pre-

ceptor incurs a pācittiya offence, āpatti pācittiyassa. In each 

of these three cases, however, the act itself of ordaining a 
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female candidate who has not fulfilled the training as a sik-

khamānā is legal, dhammakamma. This clearly implies that 

a bhikkhunī ordination is not invalidated by the fact that the 

candidate has not fulfilled the sikkhamānā training 

Therefore, from the viewpoint of the canonical Vi-

naya, a higher ordination of a female candidate is not in-

valid if she has not undertaken the two year training period 

as a sikkhamānā. This in turn means that the validity of the 

Bodhgayā ordinations is not jeopardized by the fact that the 

female candidates have not formally undertaken the sikkha-

mānā training. In fact, as already mentioned, in actual prac-

tice they have followed a comparable training.   

 

The Chinese Preceptors 

The Chinese preceptors are the heirs of the bhikkhunī 

lineage that was brought from Sri Lanka to China in the fifth 

century. However, the Chinese bhikkhunīs now follow a dif-

ferent code of rules, pātimokkha. These are the rules found 

in the Dharmaguptaka Vinaya, which appears to have been 

imposed in China by imperial order in the eighth century. 

The Dharmaguptaka Vinaya has more rules for bhikkhunīs 

than the Theravāda Vinaya and it also differs in the formula-

tion of some of the rules that the two Vinayas share. More-

over, the markers that according to the Dharmaguptaka Vi-

naya can be used for establishing the ritual boundary for 

ordination, the sīmā, differ, as well as the formulations to be 

used for this purpose. 

Thus the Chinese bhikkhunīs belong to a “different 

community”, nānasaṃvāsa, vis-à-vis Theravāda monastics. 

Being of a “different community” means that it is not possi-
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ble for them to carry out legal acts that will be recognized as 

valid by traditional members of the Theravāda.  

In the Vinaya, the notion of being of a “different com-

munity”, nānasaṃvāsa, refers to a case of disagreement 

about the rules. Here a fully ordained monastic disagrees 

with the community where he lives on whether a particular 

act constitutes an offence. Because of this discord on the 

implication of a Vinaya rule, the monastic, together with his 

fully ordained followers, carries out legal acts independent 

from the community. Alternatively, the community bans 

him or them from participating in their legal acts by an act 

of suspension.  

The status of being nānasaṃvāsa thus comes into ex-

istence because of a dispute about the interpretation of the 

rules. Therefore it can be resolved by settling the dispute. 

Once there is agreement in relation to the interpretation of 

the Vinaya rules, those who were nānasaṃvāsa become 

again samānasaṃvāsa, part of the same community.  

The Mahāvagga (X.1) explains that there are two 

ways of becoming again samānasaṃvāsaka (Vin I 340). The 

first is when “on one’s own one makes oneself to be of the 

same community”, attanā vā attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ 

karoti. Here one becomes part of the community through 

one’s own decision. This happens when one gives up one’s 

earlier view and is willing to adopt the view held by the rest 

of the community regarding the Vinaya rules.  

The second way of becoming again part of the same 

community takes place when one is reinstituted by the com-

munity after one had been suspended for not seeing an of-

fence, not atoning for it, not giving it up.  
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For the present case of bhikkhunī ordination, this sec-

ond option does not seem relevant, as there is no record of 

the Dharmaguptakas being suspended by the Theravādins or 

the other way round. The two traditions appear to have 

come into being simply because of geographical separation.  

Therefore, only the first of these two alternatives 

would be relevant. Following the first of these two alterna-

tives, perhaps the difference in the rules could be overcome 

if the newly ordained bhikkhunīs decide to follow the The-

ravāda Vinaya code of rules. Through a formal decision of 

this type, perhaps they could become samānasaṃvāsa.  

The ordination performed by Theravāda bhikkhus 

after the dual ordination at Bodhgayā could then be consid-

ered as an expression of the acceptance of these newly or-

dained bhikkhunīs by the Theravāda community. This would 

be in line with the procedure for settling a dispute about mo-

nastic rules that has led to the condition of being nānasaṃ-

vāsa. 

In this way, the ordination by the Theravāda bhikkhus 

would have had the function of what in the modern tradition 

is known under the technical term of daḷhīkamma, literally 

“making strong”. This refers to a formal act through which a 

bhikkhu or a group of bhikkhus ordained elsewhere gain the 

recognition of a particular community of which he or they 

wish to be part. 

While this may be a possible solution, it is also clear 

that this is not necessarily compelling. In fact the Vinaya 

precedent regarding how to become samānasaṃvāsa con-

cerns only differences in the interpretation of the rules. 

Here, however, the difference is in the rules themselves. 

Therefore, it needs to be ascertained if the cooperation of 

the Chinese bhikkhunīs is an indispensable requirement for 
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reviving the Theravāda bhikkhunī order. This is the question 

to which I turn next, namely the issue of single ordination, 

of bhikkhunīs being ordained by bhikkhus alone. 

 

Single Ordination by Bhikkhus 

At first sight single ordination by bhikkhus only ap-

pears to be ruled out by the sixth garudhamma. Yet, in 

terms of legal validity it needs to be kept in mind that the 

eight garudhamma are only recommendations, they are not 

rules whose violation carries explicitly formulated conse-

quence. Another and rather significant fact about all of these 

garudhammas — so obvious that it is easily overlooked — 

is that they are concerned with the behavior that should be 

adopted by sikkhamānās and bhikkhunīs. The garudhammas 

are not rules given to bhikkhus.  

The Cullavagga (X.5) reports that the newly ordained 

bhikkhunīs did not know how to recite the pātimokkha, how 

to confess a transgression, etc.
 
(Vin II 259). This suggests 

that the rationale behind the sixth garudhamma may have 

been to ensure that the newly founded bhikkhunī order 

carries out higher ordination in accordance with the ways 

established by the bhikkhu community. In such a setting, it 

would only be natural to make sure that bhikkhunīs do not 

conduct higher ordinations without the involvement of bhik-

khus. In other words, the sixth garudhamma would be meant 

to prevent bhikkhunīs from just giving higher ordination on 

their own. It would also be meant to prevent sikkhamānās 

from taking ordination just from bhikkhunīs, without any in-

volvement of the bhikkhus.  

However, the same garudhamma is not a rule regard-

ing the way bhikkhus should behave. Needless to say, quite 
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a number of rules in the Vinaya apply to bhikkhunīs, but do 

not apply to bhikkhus. This distinction is made explicitly in 

the Cullavagga (X.4). Here the Buddha advises Mahāpajā-

patī on the appropriate behaviour that the bhikkhunīs should 

adopt regarding two types of rules: a) those they share in 

common with the bhikkhus and b) those that apply only to 

bhikkhunīs (Vin II 258). Both types of rules are binding on 

Mahāpajāpatī, on her followers ordained by the bhikkhus, 

and on bhikkhunīs who have been ordained by both commu-

nities. 

According to the Cullavagga (X.2), after the prom-

ulgation of the sixth garudhamma Mahāpajāpatī Gotamī 

approached the Buddha with the question (Vin II 256):  

“Venerable sir, how should I proceed in relation to 

those Sākyan women?”, kathāhaṃ, bhante, imāsu 

sākiyanīsu paṭipajjāmī ti? 

Following the Cullavagga account, this question 

would be related to the sixth garudhamma, in which the 

Buddha had recommended dual ordination. Having under-

taken to respect this garudhamma, Mahāpajāpatī Gotamī 

was now asking about the proper procedure in this respect. 

As a single bhikkhunī, she was not able to form the quorum 

required for conducting the higher ordination of her follow-

ers in a dual ordination. In this situation, she was asking the 

Buddha for guidance. According to the Vinaya account, the 

Buddha thereon explicitly prescribed that the bhikkhus 

should give bhikkhunī ordination (Vin II 257):  

“Bhikkhus, I prescribe the giving of the higher ordina-

tion of bhikkhunīs by bhikkhus”, anujānāmi, bhikkha-

ve, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetun ti. 
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Unlike the sixth garudhamma, this is a regulation that 

is meant for bhikkhus, and it is the first such regulation for 

bhikkhus on the issue of ordaining bhikkhunīs.  

It is noteworthy that the Vinaya account does not con-

tinue with the Buddha himself ordaining the female follow-

ers of Mahāpajāpatī. A simple permission by the Buddha for 

the whole group to go forth in his dispensation would have 

made the situation clear: when no bhikkhunī order is in exis-

tence, only a Buddha can ordain bhikkhunīs. 

While this is the prevalent interpretation nowadays, it 

is not what took place according to the canonical Vinaya ac-

count. When approached by Mahāpajāpatī and asked how 

she should proceed in relation to her followers, the Buddha 

is clearly on record for turning to the bhikkhus and prescrib-

ing that they perform bhikkhunī ordination. 

Following the canonical Theravāda Vinaya account, 

this first prescription given to bhikkhus that they should 

ordain bhikkhunīs was given after the promulgation of the 

sixth garudhamma. This ruling by the Buddha thus comes 

after the Buddha had clearly expressed his preference for a 

dual ordination for bhikkhunīs. The implications are that, 

even though dual ordination is preferable, single ordination 

of bhikkhunīs by bhikkhus is the proper way to proceed if a 

bhikkhunī community is not in existence.  

This original prescription to ordain bhikkhunīs was 

given in the same situation as in modern days: A group of 

female candidates wished to receive higher ordination, but 

no bhikkhunī community able to carry out the ordination 

was in existence, because so far only Mahāpajāpatī had re-

ceived higher ordination. In the modern day situation, if the 

Dharmaguptaka bhikkunīs are considered as not capable of 

providing an ordination that is valid by Theravāda stan-
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dards, the same predicament arises: A group of female can-

didates wishes to receive higher ordination, but no bhikkhu-

nī community able to carry out the ordination exists.  

The Buddha’s first prescription that bhikkhus can or-

dain bhikkhunīs is followed by a second explicit statement 

to the same effect, made by the newly ordained bhikkhunīs 

themselves (Vin II 257):  

“The Blessed One has laid down that bhikkhunīs 

should be ordained by bhikkhus”, bhagavatā paññat-

taṃ, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā ti. 

This reinforces the importance of a theme that runs 

like a red thread through the stages of evolution in the ordi-

nation of bhikkhunīs in the Vinaya: the need for the involve-

ment of bhikkhus. The cooperation of the bhikkhus is re-

quired. The importance accorded to the willingness of bhik-

khus to confer higher ordination on bhikkhunīs suggests it-

self also from a passage in the Mahāvagga (III.6) of the Vi-

naya (Vin I 146). This passage permits a bhikkhu to leave 

his rains residence for up to seven days in order to partici-

pate in the higher ordination of a bhikkhunī. 

The central point of the sixth garudhamma and of the 

subsequent regulations is that the bhikkhus can confer 

higher ordination to female candidates. They can do so 

either in cooperation with a bhikkhunī order, if such is in ex-

istence, or else on their own, if no bhikkhunī order is in ex-

istence. The cooperation of the bhikkhus is throughout in-

dispensable for ordaining bhikkhunīs. The same is clearly 

not the case for the cooperation of a bhikkhunī order, which 

is not an indispensable requirement. 

The Cullavagga (X.17) reports that when the problem 

of interviewing female candidates arose, the Buddha gave 
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another prescription. According to this ruling, the bhikkhus 

can carry out bhikkhunī ordination even if the candidate has 

not cleared herself — by undergoing the formal interroga-

tion — in front of the bhikkhus. Instead, she has done so be-

fore in front of the community of bhikkhunīs (Vin II 271). 

Here is the ruling: 

“Bhikkhus, I prescribe the higher ordination in the 

community of bhikkhus for one who has been higher 

ordained on one side and has cleared herself in the 

community of bhikkhunīs,” anujānāmi, bhikkhave, 

ekato-upasampannāya bhikkhunīsaṅghe visuddhāya 

bhikkhusaṅghe upasampadan ti.  

As the context indicates, the situation that led to this 

prescription was that female candidates felt ashamed on 

being formally interrogated by bhikkhus. This part of the 

task of ordination — the interrogation of the candidate — 

was therefore passed on to the bhikkhunīs.  This enables 

bhikkhus to carry out the ordination of bhikkhunīs without 

interrogation. For this reason the regulation refers to a can-

didate who has “cleared herself in the community of bhik-

khunīs” and who “has been higher ordained on one side”.  

It is instructive to compare the wording of this pre-

scription to the ruling in the case of higher ordination for 

bhikkhus. According to the account in the Mahāvagga 

(I.28), the higher ordination of bhikkhus developed in suc-

cessive stages. At first, bhikkhus were ordained through the 

giving of the three refuges. Later on they were ordained 

through a transaction with one motion and three proclama-

tions. Since the time of the transaction with one motion and 

three proclamations, the mere giving of the three refuges 

served as part of the going forth only. Therefore it was no 

longer a valid form of higher ordination. To make this 
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matter clear, the Buddha is on record for explicitly stating 

that the earlier form is now being abolished (Vin I 56): 

“From this day forth, bhikkhus, I abolish the higher 

ordination by taking the three refuges that I had pre-

scribed; bhikkhus, I prescribe the giving of the higher 

ordination by a transaction with one motion and three 

proclamations,” yā sā, bhikkhave, mayā tīhi saraṇa-

gamanehi upasampadā anuññātā, tāhaṃ ajjatagge 

paṭikkhipāmi; anujānāmi, bhikkhave, ñatticatutthena 

kammena upasampādetuṃ. 

The second regulation for bhikkhus on the topic of 

bhikkhunī ordination is not preceded by any explicit 

abolishment of the first prescription that bhikkhus can 

ordain bhikkhunīs. It just reads: “I prescribe the higher 

ordination in the community of bhikkhus for one who has 

been higher ordained on one side and has cleared herself in 

the community of bhikkhunīs.” 

Similar to the case of the ordination of bhikkhus, the 

Buddha could have declared that from this day forth he 

abolishes the ordination of bhikkhunīs by bhikkhus only, 

before prescribing the giving of the higher ordination to 

bhikkhunīs by both communities. There was no need to keep 

the first prescription just to ensure that bhikkhus are allowed 

to ordain bhikkhunīs at all, as the second prescription makes 

this amply clear. An explicit abolishment of the first pre-

scription would have clarified the situation: From now on 

bhikkhunī ordination can only be done by both communi-

ties. Yet, this is not what according to the Vinaya account 

happened.  

This seems significant, since several rules in the Cul-

lavagga (X.6) that address legal matters related to bhikkhu-

nīs do have such indications. The Cullavagga reports that at 
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first the Buddha had prescribed that the bhikkhus should un-

dertake the recitation of the bhikkhunī code of rules (pāṭi-

mokkha), the confession of offences (āpatti) done by bhik-

khunīs, and the carrying out of formal acts (kamma) for 

bhikkhunīs. Later on this task was passed over to the bhik-

khunīs. When this happened, the Buddha is on record for ex-

plicitly indicating that bhikkhus should no longer undertake 

these matters. Not only that, but the Buddha even makes it 

clear that the bhikkhus would incur a dukkaṭa offence if they 

were to continue undertaking these matters on behalf of the 

bhikkhunīs (Vin II 259 f).  

Could there be a reason for the absence of any such in-

dication in relation to the second prescription on bhikkhunī 

ordination? There appears to be indeed such a reason: The 

second prescription refers to a fundamentally different situa-

tion compared to the first prescription. It regulates the pro-

per procedure that the bhikkhus should follow when a bhik-

khunī order exists. In such a situation, they are to confer the 

higher ordination without themselves interrogating the fe-

male candidate, who should be interrogated and ordained 

beforehand by the bhikkhunīs. The first prescription, in con-

trast, regulates the proper procedure in a situation where no 

bhikkhunī order able to confer higher ordination is in exis-

tence.  

The two prescriptions thus do not stand in conflict 

with each other, as they refer to different situations. They 

are both valid and there is no need for abolishing the first to 

ensure the validity of the second. Together, these two rul-

ings legislate for the two possible situations that could arise 

for bhikkhus in the matter of bhikkhunī ordination:  

a) One possibility covered in the first prescription is 

that they have to carry out the higher ordination of 
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females on their own, because no bhikkhunī commu-

nity able to cooperate with them is in existence.  

b) The other possibility covered in the second pre-

scription is that they carry out such an ordination in 

cooperation with an existing bhikkhunī community, 

who will take care of the task of interrogating the 

candidate and ordain her first, as a precondition for 

her subsequent ordination by the bhikkhus. 

Thus, as far as the canonical Vinaya is concerned, it 

seems clear that bhikkhus are permitted to ordain bhikkhu-

nīs in a situation that resembles the situation when the first 

prescription was given – “I prescribe the giving of the 

higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus” – namely 

when no bhikkhunī order able to confer higher ordination is 

in existence.  

From this it follows that the higher ordination carried 

out at Bodhgayā fulfils the legal requirements of the Thera-

vāda Vinaya. The female candidates have followed the sti-

pulations made in the sixth garudhamma, in as much as they 

did indeed “seek for higher ordination from both communi-

ties”, to the best of their abilities. If their ordination by the 

Chinese bhikkhunīs is considered unacceptable, then this 

implies that at present there is no bhikkhunī order in exis-

tence that can give ordination to female followers of the 

Theravāda traditions. In this case, the subsequent ordination 

of these female candidates carried out by Theravāda bhik-

khus only is legally valid. Its validity is based on the prece-

dent that according to the canonical Vinaya was set by the 

Buddha himself when he delegated the ordination of the fol-

lowers of Mahāpajāpatī Gotamī to the bhikkhus.  

The combination of higher ordinations adopted for the 

1998 Bodhgayā procedure is legally correct. The order of 
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bhikkhunīs has been revived. It stands on firm legal founda-

tions and has a right to claim recognition as a Theravāda or-

der of bhikkhunīs. 
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s`r`AXys`r`AXys`r`AXys`r`AXy    

1998 bEq~{gy` upsm|pq`v sm`rm|xy @ls @gn 

@}~rv`q xQk~;ENW upsm|pq`v ylQ pYwQ;~T`pny kQrW@mhQ 

nWw&`nEkSlx`vy pQLQb[ @mm lQpQ@yn~ vQmr\Xny @k@r\. 

 

h#[Qn~vWmh#[Qn~vWmh#[Qn~vWmh#[Qn~vWm                            

aq`L q~vQwWyQk mRl`XYyn~ mt h#kQ uprQm an~qmQn~ 

up@y ~̀gW kr gnQmQn~ svQs~wr`w~mkv m` vQsQn~ @b_q~{ a`c`r 

{r\m sgr`@v| (Journal of Buddhist Ethics 20: 110–193) lQy` 

plkrn lq "“xQk~;ENW X`sn@y~ pYwQ;~T`pny h` X`sn@y~ 

prQh`NQy" n#m#“wQ pr\@y~;N pwYy @mm lQpQyt p`qk @v|. em 

pr\@y~;N@yhQ s`kc|C` kL "xQk~;ENW upsm|pq`@v| 

nWw&`nEkSlx`vy" pQLQb[ pYX~ny h` sm|bn~{ m@g~ pY{`n @s`y` 

g#nWm| s`m`n& p`Tky`t phsE@vn~ av@b`~{ krvWm armENE 

krgw~ @mm uw~s`h@y~qW aq`L wYQpQtk mRl`XY @vw pmNk~ 

av{`ny @y`mE krmQ. @m| “lQpQy phw q#k~@vn kr#NE 

pQLQb[vy. 

1. xQk~;ENW X`sny h` bEq~{gy` upsm|pq`v. 

2. @}~rv`q nWwQ mRl{r\m. 

3. hyvn gr#{r\my 

4. bEq~{gy` upsm|pq`vt shx`gW vR upsm|pq` 

a@p~k~;Qk`@v ~̀. 
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5. cWn up`{&`ycr#. 

6. xQk~;Rn~ vQsQn~ @k@rn e~kWyx`g upsm|pq`v. 

    

xQk~;ENW xQk~;ENW xQk~;ENW xQk~;ENW X`snX`snX`snX`snyyyy    h` bEq~{gy` upsm|pq`v.h` bEq~{gy` upsm|pq`v.h` bEq~{gy` upsm|pq`v.h` bEq~{gy` upsm|pq`v.    

@}~rv`q vQn@yhQ xQk~;ENW X`sn pYwQ;~T`pny pQLQb[ 

vQs~wry mwO q#k~@v| (vQny II 255). upsm|pq`v lw~ pY}m 

k`n~w`v mh` pYj`pwW @g`~wmQy bv cEl~lvg~gy (X.1) v`r\w` 

kryQ. a;~t gr#{r\m @hvw~ "@g_rv kLyEwO mRl{r\m at" 

pQLQg#nWm mMQn~ a#y@g~ upsm|pq`v sQÿvQy. 

@m|v` awOrQn~ ek~ gr#{r\myk~ xQk~;ENW upsm|pq`@vhQ 

nWwQmy p#w~w pQLQb[ s$@hn wrm| v#qgw~kmkQn~ yEk~w @v|. 

ey sQk~Km`n` @hvw~ pEhENEvW@m| k`ly gw krn~nQyk~ vX@yn~ 

upsm|pq` a@p~k~;Qk`v @qvsrk XQk~;N k`lyk~ gw kLyEwO 

bv qk~vn hyvn gr#{r\myyQ. em pEhENEvW@m| k`ly sm|pRr\N 

kQrW@mn~ psE ux@w ~̀x`g sAGy` @vwQn~m enm| xQk~;E sAGy` h` 

xQk~;ENQ sAGy` @vwQn~ a#y upsm|pq`v il~l` sQtQy yEwOy. 

a;~t gr#{r\m pQLQ@gn wmn~ upsm|pq` vW@mn~ psE 

xQk~;ENQn~ vWmt a@p~k~;` krn wm anEg`mQk k`n~w`vn~ 

sm|bn~{@yn~ @k@s~ anEgmny kLyEwO q#yQ mh` pYj`pwW 

xQk~;ENWn~ vhn~@s~ bEÿn~vhn~@s~ @gn~ vQms` sQtQ bv 

cEl~lvg~gy (X.2) wvÿrtw~ v`r\w` kryQ. eyt pQLQwOr# 

vX@yn~ xQk~;Rn~ vQsQn~ ovEn~ upsm|pq` krnE l#bQy yEwO bv 

bEÿn~vhn~@s~ nQr\@q~X kLh. 
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cEl~lvg~g@yhQ (X.17) in~ psEv en @k`tskt anEv 
upsm|pq`v s[h` ovEn~@g~ @y ~̀g&w`v (vQny II 271) pQLQb[ 

xQk~;Rn~@g~ nQym`nEkSl pYX~n kQrW@m|qW upsm|pq` a@p~k~;Qk`@v ~̀ 

lj~j`vt pw~vRh. em pYX~n kQrWm| wOL an~wr\gw vn ovEn~@g~ 

jn@n~n~øQyn~hQ s~vx`vy h` m`sQk osp~vWm v#nQ kr#NE anEv 

s`m|pYq`yQk vtpQt`vkt ayw~ k`n~w`vkt xQk~;Evk smM wb` 

pQrQmQ@ykO smMvw~ ev#nQ kr#NE s`kc|C` kQrWm aphsEy. @mm 

pYX~ny pQLQb[v bEÿn~vhn~@s~t q#nEm| ÿn~ vQt pvwQn 

ww~w~vykt pYwQkr\myk~ @ls bEÿn~vhn~@s~ vQsQn~ nWwQyk~ 

pnvn lqW. xQk~;ENW sAGy` iqQrQ@y~ pY}m@yn~ nQym`nEkSl pYX~n 

kQrWmt psEv upsm|pq` a@p~k~;Qk`v xQk~;Rn~ vQsQn~ upsm|pq` 

kLyEwO bv un~vhn~@s~ nQr\@q~X kLh. @m|v` cEl~lvg~g 

vQs~wr@yn~ gw~ mRlQk kr#NE @v|. 

pLmEv xQk~;ENW X`sn@y~ iwQh`sy pQLQb[v sAk~;Qp~w 

vQmr\Xnyk~ mwO q#k~@v|. 8 sQyvs pmN vn @wk~ in~qQy`v 

wOL xQk~;ENW X`sny Xk~wQmw~v vr\{ny vWm qk~nt a#w. 

in~qQy`@vn~ ey n#wQvWy`mt @pr a@X ~̀k rjE@g~ p`ln k`ly 

wOLqW xQk~;ENW X`sny XWY lAk`vt v&`p~w @krQnQ. @b_q~{ a`gm 

v#L[gw~ XWY lAk`@v| rjE anEl` @q~vQyt p#vQqQ vWmt avs~}`v 

@qn @ls mhQn~q hQmQyn~@gn~ il~l` sQtQ bv lAk` vAXkw`vk~ 

vn qWpvAsy v`r\w` kryQ. qWpvAsyt (15.76) anEv akp~pQy` 

mh`r`j iw~}Qpb|bj~j` xQk~KE@n` "“mh rjwOmnQ, k`n~w`vn~ 

p#vQqQ kQrWm xQk~;Rn~t sEÿsE @n`@v|”" ynE@vn~ in~qQy`@vn~ 



xQk~;ENW upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy 

36 

xQk~;ENWn~ k#[vWm avX& bv mQhQ÷ hQmQ@y ~̀ p#h#qQlQ kLh. @mm 

@C~q@y~ a#wQ ar#w~ brkm nQs` sEU s`kc|C`vk~ avX& @v|. 

xQk~;Evk~ vQsQn~ k`n~w`vn~ "p#vQqQ kQrWmt" e@rhQ 

p#h#qQlQ nWwQyk~ vQny pQtk@yhQ n#wQ awr "k`n~w`vk~ 

xQk~;ENQyk @vwQn~m pmNk~ p#vQqQ bv lb`gw yEwO" yn aqhs 

hmEvn~@n~ vQny at|Tk}`@v| pmNQ (Ssmn~wp`s`qQk`v V 967). 

ehQ kw`vn~hQ rcn`w~mk psEbQm s#lkW@m|qW qWpvAs@y~ @mm 

@C~qy wOL“ en pb|bj\j`” vcny vQny`nEkSl upsm|pq`v yn 

ar#w @n`qrn bv @pnW yyQ. e~ @vnEvt gQhQ jWvQw@yn~ p#vQqQ 

jWvQwyt pw~vWm yn~n vQs~wr @k@rn s`m`n& pqyk~ @ls 

@mhQqW“ pb|bj\j`” yn~n x`vQw`vW a#wQ bv @pnW yyQ.  e~ anEv 

@mhQqW pb|bj\j ”̀ ynE@vn~ "p#vQqQ vWm" h` "upsm|pq` vWm" yn 

@qkm aqhs~ @v|. 

rjwOm` iw` m#wqW @b_q~{@ykO bvt pw~ vR @k@nkO 

b#vQn~ upsm|pq` vQnykr\m pQLQb[v hEr#pEr#ÿ bvk~ ohEt 

a#w#yQ sQwWm ÿ;~kry. ohE@g~ il~lWm “ "p#vQqQ vWm"” pb|b`@jhQ’ 

anEkSlA (qWpvAsy 15.75) yn vcnvlQn~ s#ÿm|lw~ b#vQn~ mQhQ÷ 

hQmQ@g~ pQLQwOrq em ar#w a#wQ vcnm x`vQw` kQrWm 

s~vx`vQky. a#w~wvX@yn~m qWpvAsy (16.38 sQt) avs`n@y~qW 

anEl` sh a#@g~ pQrQvr hE@qk~m s`m@n~rWn~ pmNk~ @n`v 

xQk~;ENWn~ bvt pw~ vR nmEw~ p#vQqQ bv l#bR bv v`r\w` kQrW@m|qWq 

em pb|bjQAsE yn vcnym x`vQw` kQrWm qQgtm kryQ. pb|bjQAsE 

yn ekm vcny wOL "p#vQqQ vWm" h` "upsm|pq` vWm" yn 

v&vh`r @qkm g#b|vR bv @myQn~ p#h#qQlQv @pnW yyQ. 
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xQk~;ENW upsm|pq`@v| iwQh`sy yn m`w^k`vt apQ 

n#vw ymE. XWY lAk`v wOL sAGmQw~w` xQk~;ENWn~ vhn~@s~@g~ 

pY{`nw~v@yn~ yEw~ in~qQy`nE xQk~;ENWn~ vQsQn~ a`rm|x krn lq 

xQk~;ENW X`sny 11vn sQyvs @wk~ iw` qQyENE @vmQn~ p#vwOnQ. 

sm|pRr\N sAG sm`jym wqbl prQh`nQykt pw~kL @q~Xp`ln 

k#lBWm| shQw yEgykqW XWY lAk`@v| xQk~;ENW sAG prpEr avsn~ 

bvt pw~ vR bv @p@n~. 

XWY lAk`@v| xQk~;ENW X`sny avsn~ vWmt @pr ps~ vn 

sQyv@s~ mEl~ x`g@y~qW XWY l`AkQk xQk~;ENWn~ kN`d`ymk~ xQk~;ENW 

upsm|pq` prpEr cWnyt @gn gQyh (wyQ@; ~̀ L 939c). 5vn 

sQyvs agx`g@y~qW @}~rv`q vQny cWn x`;`vt prQvr\wny 

krnE l#bEvw~ @q~Xp`ln as~}Wr bvkQn~ yEwO vW y#yQ sQwn 

k`lvkv`nEvkqW @my vQn`Xyt pw~ vQy (wyQ@; ~̀ LV 13b). 

8vn sQyvs a`rm|x vn vQt a{Qr`j& a`Z`vk~ mgQn~ 

{r\mgOp~w vQny cWn@y~ sm|pRr\N p#vQqQ sm`jy s[h` nQym 

@kr#n bv @pnW yyQ (wyQ@; ~̀ L 793c). em k`lvkv`nE@v| sQt 

iqQrQyt cWn@y~ sQyUm xQk~;Rn~ h` xQk~;ENWn~ @mm vQny 

anEgmny kLyEwO vQy. 

1998qW in~qQy`@v| bEq~{gy`@v|qW p#v#w~vEnE upsm|pq` 

vQny kr\mykqW cWn xQk~;ENWn~@g~ upk`ry a#wQv XWY lAk`@v| 

upspn~ xQk~;ENW prpEr m$wkqW n#vw pYwQ;~T`pny krnE l#b 

a#w. eyt @pr xQk~;ENW upsm|pq`vn~ p#vwQyw~ XWY lAk`v wOL 

xQk~;ENW X`sny wvÿrtw~ Xk~wQmw~v v&`p~w kQrWmt 

h#kQy`vw~, ehQ pYwQPlyk~ @ls XWY lAk`v wOL upsm|pq` 
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vQnykr\m sQÿkQrW@m| avs~}`vw~ a#rBE@n~ 1998 bEq~{gy` 

upsm|pq`@vn~ psEvy. 

bEq~{gy` xQk~;ENW upsm|pq`@v|qW @}~rv`q sQvEr# h` p`wY 

upsm|pq` a@p~]Qk`vn~t l#bENQ. ovEhE @b ~̀{Qsw~v XQk~;`pq 

sm`qn~ @n`vRh. upsm|pq`v sm|pRr\N kQrW@mn~ psEv @}~rv`q 

xQk~;Rn~ pmNk~ shx`gQ vR @qvn upsm|pq`vk~ sQÿ @kr#NQ. 

q#nt a#wQ wWrN`w~mk pYX~ny vn~@n~ @mm                

upsm|pq`v @}~rv`q vQnynWwQ pq~{wQ@y~ q^;~tQ@k`~Nyt anEv 

b#lQ@m|qW nWw&`nEkSly#yQ h÷n`gw h#kQq yn~nyQ. 

 

@}~r@}~r@}~r@}~rv`v`v`v`q vQny mRl{rq vQny mRl{rq vQny mRl{rq vQny mRl{r\\\\mmmm    

@}~rv`q yn pqy "@wrvr#n~@g~ pYk`Xyn~" ynE@vn~ 

prQvr\wny kL h#kQy. s`m|pYq`yQk aqhs anEv rjgh nEvr 

pY}m sAg`yn`@v|qW @wrvr#n~ vQsQn~ rFs~ @kr#NE "pYk`Xyn~" 

s[h` @}~rv`q yn pqy qWpvAsy vQsQn~ x`vQw` @k@ryQ 

(qWpvAsy 4.6). em @}~rv`q yn pqym pY}m {r\m 

sAg`yn`@v|qW e~kr`XW kL @mm pYk`Xyn~hQ p`lQ @pl sErk~;Qw 

kr a#wQ l`AkQk @b_q~{ nQk`y h#[Qn~vWm s[h` qWpvAs@yhQ 

(5.51 sQt) sh k}`vw~}Ep~pkrN at|Tk}`@v| (3) x`vQw` 

kryQ. @m@s~ @}~rv`q ann&w`@vhQ vd`w~m v#qgw~ @k`ts 

vn~@n~ p`lQ wYQpQtkyyQ. p`lQ ynE pvQwY a`gmQk x`;`v vn awr 

vQvQ{ qkONE h` ag~nQqQg a`sQy`nE rtvl vr\{ny vR @}~rv`q 

sm|pYq`@y~ pRjnWy x`;`vyQ. 
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e b#vQn~ p`lQ wYQpQtk@yhQ vQny @k`t@shQ s[hn~ 

nWwQrWwQ @}~rv`q sm|pYq`@y~ p#vQqQ s`m`jQkyQn~t vQ@X~; 

v#qgw~kmk~ shQw @v|. vQny pQLQb[ at|Tk}`v vn 

smn~wp`s`qQk`v wYQpQtk vcn@yhQ vQXQ;~tw~vy is~mwO kryQ (I 

231). @k@nkO@g~ @p_q~glQk mwy at|Tk}` wOL v`r\w`gwv 

a#wQ ip#rNQ a`c`r\yvr#n~@g~ mwy wrm| Xk~wQmw~ s~}`vryk 

@n`pQhQtn bvw~ e@s~m anQw~ awt e~v`q wYQpQtk@y~ s[hn~ 

kr#NE wrm| Xk~wQmw~ s~}`vryk @n`pQhQtn bvw~ ey pYk`X 

kryQ. aw~w@n ~̀mwQ@w ~̀ a`crQyv`@q ~̀ blvw@r ~̀ .... 

a`crQyv`q@w ~̀ hQ sEw~w`nE@l`mA blvwrA”. @ktQ@yn~m 

kQy@w`w~ @}~rv`q p#vQqQbv sm|bn~{ nWwQmy pYX~n s[h` wWrN 

qW@m|qW ihLm pYmQwQy vn~@n~ p`lQ vQnyyQ. 

@}~rv`q sm|pYq`@yhQ xQk~;ENW X`sn@y~ ylQ pYwQ;~T`pny 

kQrWm sm|bn~{ pYX~ny s[h` v#qgw~ g#BEr# ar\}vw~kmk~ p`lQ 

vQn@yhQ pY{`nw~vy swOv a#w. s`m|pYq`yQk q^;~tQykQn~ 

b#lW@m|qW xQk~;ENW X`sny ylQ pYwQ;~T`pny kQrWm idqWm s[h` 

vQnynWwQ sA@X`~{ny kQrWmt @y ~̀jn` kQrWm pQLQgw @n`h#kQy. 

ev#nQ @y ~̀jn`vk~ @}~rv`q sm|pYq`yt @n`g#l@pn~@n~ p`lQ 

vQn@yhQ sArk~;Qwv a#wQ ayErQn~ wqQn~m nWwQrWwQ anEgmny 

kQrWm aw&vX& nQs`y.  

qWGnQk`y at|Tk}`v vn sEmAglvQl`sQnQyt (I 11) 

anEv rjghnEvr p#vwQ pY}m {r\m sAg`yn`@v|qW pLmEv vQny 

sAg`yn` kQrWmt xQk~;RhE wWrNy kLh.“ vQn@y` n`m bEq~{s~s 

s`sns~s a`yE ynE@vn~ vQny bEÿ ssE@n~ qQgOkl~ p#v#w~mt 
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a#v#sQ a`yE bly lb`@qn @qy @ls wmn~ vQny h÷n`gw~ 

b#vQn~ ovEhE e@s~ kLh. vQny pvwQn w`k~ bEq~{ X`sny pvwW. 

vQn@y~ TQ@w s`snA TQwA @h`wQ. nWwQ pYwQsAvQ{`ny kQrWmt 

@y ~̀jn` kQrWm bEq~{ X`sn@y~ a`yE;y @ls s#l@kn @qy 

@n`s#lkWmt «x`jny krnv` pmNk~ @n`v s`m|pYq`yQk r`mEv 

wOL a#w~wvX@yn~m @n`kLh#kQ @qyk~q @v|. mh`prQnQb|b`N 

sRwYyt (qWGnQk`y II 77) anEv wm XỲ vkyn~@g~ sEx sQq~{Qyt 

mg @pn~vn h` prQh`nQy vLkn @h~wO is~mwOkr @pn~vRh. 

@mm ek~ @k`n~@q~sQykt anEv pnv` n#wQ @qyk~ xQk~;Rn~ vQsQn~ 

p#nvEm| @n`kLyEwO awr pnv` a#wQ @qyk~ a@h`~sQ 

@n`kLyEwOy. ap~pzzw~wA n pzz@ps~sn~wQ pzzw~wA 

n smEc|CQn~qQs~sn~wQ. @m@s~ @}~rv`q sm|pYq`@y~ s`m`jQkw~vy 

@vnE@vn~ wr\k krn awr anQw~ p#w~wt @}~rv`q sm|pYq`y 

ovEn~@g~ aKN~dw~vy whvEr# krn kYmyt @klQn~m vQr#q~{vn 

@vns~km| il~lWmq ar\} vQrhQwy. 

xQk~;ENW X`sny ylQ pYwQ;~T`pny kQrWm ynE a#w~@wn~m 

sm`nw~vy pQLQb[ srl pYX~nyk~m @n`@v|. nvWn yEg@y~qW s~wYW 

pEr#;yn~ sm`n @ls @n`s#lkW@mhQ h`nQkr pYwQPl 

a#w~wvX@yn~m v#qgw~ w#nk~ gn~nv` vEvw~ @}~rv`q XYmN 

sm|pYq`@y~ s`m`jQkw~vy pQLQb[ pYX~ny sm|bn~{v @m|v` 

wWrN`w~mk s`{k @n`@v|. enm| pYX~n@y~ v#dQpErm @k`tsk~ 

rF@[n~@n~ @}~rv`q XYmN sm|pYq`@y~ pqnm nQr\m`Ny krn 

nWwQmy mRl{r\m bQ[@hln bv pQLQb[ av@b`~{y mwy. 
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xQk~;ENQyk~ vWmt k#mwQ k`n~w`vk~ cWn {r\mgOp~wk 

upsm|pq`v lb` em sm|pYq`@y~ cWvr qrmQn~ ovEn~@g~ p#vQqQ 

c`rQwYvQ{Q anEgmny krn~nW y#yQ apQ sQwmE. gw`nEgwQk 

kN~d`ym| vQr#q~{vWm s[h` ymk~ ehQ @n`q#k~kw~ a#y @}~rv`q 

xQk~;ENQyk @ls h#[Qn~vWm pmNk~ @n`krnE a#w. pYX~ny 

k`n~w`vkt xQk~;ENQyk vWmt avX& vWmm @n`@v|. pYX~ny nm| 

cWn {r\mgOp~wk sm|pYq`@yhQ upsm|pq`v lw~ xQk~;ENQyk 

@}~rv`q X`sn@yhQ pQLQgw~ s`m`jQk`vk~ bvt @k`yQ wrm| ÿrt 

pw~vQy h#kQq yn~nyQ. 

@my @}~rv`q sm|pYq`@y~ pYmQwQyn~ wOL nQr`krNy 

kQrWmt avX& kr#NkQ. p`lQ vQn@yhQ q#k~mt anEv ey pQLQb[v 

nQgmnykt eLBQy yEwOy. s~wYW pEr#; sm`n ayQwWn~ s[h` 

il~lQm a`qQy nWwQmy ar\}k}n @n`p#h#qQlQ avs~}`vlqW 

v#qgw~ vEvq e~v` wWrN`w~mk s`{k @n`@v|. vd` wWrN`w~mk 

v#qgw~kmkQn~ yEwO s`{k vn~@n~ @}~rv`q sm|pYq`y wOL 

h÷n`gn~n` nWwQmy mRl{r\myn~y. 

eb#vQn~ @}~rv`q vQn@yhQ nWwQrWwQ xQk~;ENW X`sny ylQ 

pYwQ;~T`pny kQrWm nWw&`nEkSlv vQy @n`h#kQ bv pYk`X 

krn~@n~ nm| ev#nQ pYwQ;~T`pnykt @p`ÿ pQLQg#nWmk~ lb` 

g#nWmt a#w~@w~ sWmQw idkdkQ. e@s~m nWwQrWwQvlt h`nQ 

kQrW@mn~ @w`rv ylQ pYwQ;~T`pnyk~ kLh#kQ nm| xQk~’;ENW 

X`sny n#vw pQhQtEvWm pQLQg#nWm pYwQk~@;~p kQrWmt s#b$ 

pqnmk~ n#w. 
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@myq sQw~hQ wb` gnQmQn~ @myt aq`L vn nWwQmy 

kr#NE @vw av{`ny @y`mE krmQ. y@mkO@g~ @p_q~glQk mwyt 

@h ~̀ at|Tk}` vQvrNyt @h ~̀ vd` wYQpQtk@yhQ vQny pQtk@yhQ 

en nWwQrWwQm vd` v#qgw~y yn bvt smn~wp`s`qQk`@v| (I 

231) q#k~@vn nWwQyt anEkSlv m@g~ s`kc|C`v wYQpQtk 

vQnynWwQ mw @g`nE @k@r\. xQk~’;ENW X`sn@y~ n#vw pQhQtEvWm 

@}~rv`q sm|pYq`y wOL kLh#kQq @n`h#kQq yn bv wWrNy 

kQrWmt aq`L avsn~ s`{ky @m| vQnynWwQ @v|. 

@k@nkO@g~ @p_q~glQk mwy pQLQb[ sQq~{Wn~ sm|bn~{ 

vQn@yhQ h#[Qn~vWm pYX~n kQrW@mn~ @w`rv ehQ srlm mwOpQt 

ar\}@yn~m slk` blmQ. @mm h#[Qn~vWm wYQpQtk vQn@yhQ ey 

s[hn~ a`k`ryt @}~rv`q sm|pYq`y wOL nWwQmy wWrN g#nWm 

s[h` pqnm nQr\m`Ny kryQ. vQvQ{ @h~wO nQs` @m| @q~vl~ 

@vns~ a`k`rykQn~ sQÿv a#wQ bv mm sQwmQ. e@hw~ m@g~ 

@p_q~glQk mwy aq`l nWwQmy @l~Kny pqnm| kr@gn nWwQmy 

pYX~nyk~ g@v|;Ny krn @m| k`rN@y~qW @klQn~m aq`L 

@n`@v|. slk` blnE lbn nWwQmy @l~Kny p`lQ vQnyyQ. 

eb#vQn~ ey sw& vX@yn~ sQÿvWq n#q~q yn bv m` vQX~v`s 

krn~@n~q yn~@nn~ @w`rv vw~mn~ pYX~ny pQLQb[ vQn@yhQ 

blp$m sm|bn~{ m@g~ s`kc|C`v wYQpQtk@yhQ s[hn~ pYmQwQyn~ 

wOL pmNk~ p#vwQy yEwOv a#w. 
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hyvn gr#hyvn gr#hyvn gr#hyvn gr#{r{r{r{r\\\\mymymymy    

gr#{r\m (gr#{m|m)“ gr# kLyEwO mRl{r\m” yn pqy 

vQny wOL sEvQ@X~; ar\}yk~ qryQ. s`m`n&@yn~ gr# yn pqyt 

pY{`n ar\} @qkk~ wQbQy h#kQy. gr# yn~@nn~ s#h#l~lE bvt 

vQr#q~{ "brpwl bv" @h`~ @n`slk` h#rWm yn~nt vQr#q~{ 

"@g_rv`n~vQw" yn bv aqhs~ kL h#kQy. 

cEl~lvg~g@y~ (X.1) s[hn~v a#wQ gr#{r\myk~ 

ul~lAGny kr a#wQ xQk~;ENQyk~ admsk~ uxy sAGy` hmE@vhQ 

m`nw~w sm`qn~ vWm avX& bv kWm pLmE ar\}y s[h` 

uq`hrNyk~ @v| (vQny II 255). @mhQqW gr#{r\m yn pqy 

m`nw~w pQrWm avX&vn sAG`qQ@s~s vrq vQnyt anEv @qv#nQ 

brpwlm vrq yn~n h#tQyt aqhs~ @k@r\. eyt anwOr#v 

vrqk`rW p#vQq~@qkO ab|x`n nm#wQ pEnr#w~}`pn kQYy`vlQykt 

ytw~ vQy yEwOy. sAG`qQ@s~s vrqk~ ynE s#lkQy yEwO brpwl 

vrqk~ vn awr vrqkr# w`vk`lQkv sAGy`@gn~ @vn~ 

@k@rn whnmkt lk~kL h#kQ nWwQ ul~lAGny kQrWmkQ. enQs` 

@mhQqW gr#{r\m yn pqy “ brpwl vrqk~ “ yn~n nQr\vcny 

kryQ. 

@k@s~ @vww~ upsm|pq`v lb`g#nWm s[h` mh`pYj`pwW 

@g ~̀wmQy pQLQgnE l#bR a;~t {r\myn~ h#[Qn~vWm s[h` @y@qn 

vQt @my cEl~lvg~g@yhQ (X.1) ekm @k`t@shQ gr#{r\m yn 

vcny qrn aqhsm @n`@v|. @mhQqW gr# yn pqy x`vQw` 

vn~@n~ sAG`qQ@s~s vr\g@y~ vrqk~ nQr$pNy kQrWm s[h` 

@n`vn bv vd`w~ sQyEm| nQrW]NykqW @pnW yyQ. 
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a;~t gr#{r\myn~@gn~ kQhQpyk~ vQvQ{ avs~}`vlqW 

@y@qn nQymyn~ @ls @vnw~ w#n~vlq n#vw n#vww~ s[hn~ 

@v|. @k@s~ @vww~ a;~t gr#{r\mvlQn~ kQsQvk~ sAG`qQ@s~s v#rqQ 

yt@w~ s[hn~ @n`@v|. e~ @vnEvt @vnw~ avs~}`clqW q#k~@vn 

@mm gr#{r\m sQyl~lm p`cQw~wQy vr\g@yhQ a#w. p`cQw~wQy ynE 

s@h ~̀qr p#vQqQ s`m`jQk@ykOt @hLQqrv| kQrWm pmNk~ avX& 

vn sEU vrqkQ. p`cQw~wQy vrqk~ sQÿv a#w~@w~ x`N~d 

sm|bn~{v nm| e~v`@y~ nQym`nEkSl ahQmQ kQrWmq sQÿvQy yEwOy. 

@g_rv kLyEwO yn gN@y~ @qvn mRl{r\my (gr#{m|mà 

2) anEv “xQk~’;Rn~@gn~ @w`r pY@q~Xyk xQk~;ENQyk~ vs~s`n k`ly 

@n`gwkL yEwOy“. @mm gr#{r\my xQk~;ENW vQxAg@yhQ       

(vQny IV 313) xQk~;ENWn~ s[h` vn 56vn p`cQw~wQy nWwQyt 

sm`ny. 

wOn~vn mRl{r\my (gr#{m|mà 3) xQk~;ENQyk~ s$m 

@qswQykt vrk~m u@p ~̀s} qQny sm|bn~{@yn~ xQ]E sAGy` 

vQms` sQtQy yEwO bvw~ a#y avv`q g#nWm s[h` p#mQNQy yEwO 

bvw~ nQym kryQ. xQk~KENW vQxAg@yhQ (vQny IV 315) 59vn 

p`cQw~wQy nWwQy @mym @v|. 

hwrvn mRl{r\myt (gr#{m|mà 4) anEv xQk~;ENQyk~ 

uxy sAGy` iqQrQ@y~ wmn~@g~ v#rqQ adEp`dE @pn~v` qWm s[h` 

ay#ÿm| kQrWm (pv`rN) sQÿkL yEwOy. xQk~KENW vQxAg@yhQ 

(vQny IV 314) 57vn p`cQw~wQy nWwQyq @mymy.  

hw~vn mRl{r\myt (gr#{m|mà 7) anEv wm akm#w~w 

qk~vmQn~ xQk~;Evk vQ@v|cny kQrWm @h ~̀ @q`~;`@r ~̀pNy kQrWm 
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xQk~;ENQyk vQsQn~ @n` kLyEwOy. @mm gr#{r\my xQk~KENW 

vQxAg@yhQ (vQny IV 309) 52vn p`cQw~wQy nWwQym bv 

p#h#qQlQy. e~v` sAG`qQ@s~s vr\gyt ayw~ brpwl v#rqQ 

@n`@v|. 

a;~t gr#{r\myn~hQ wvw~ s#lkQy yEwO l]Nyk~ 

vn~@n~ e~v` ul~lAGny krn pEq~gly`t qQyyEwO qËEvm| pQLQb[v 

nQym kQrWmk~ @n`m#wQvWmyQ. a#w~wvX@yn~m ym| sQÿvWmkt 

q#k~vEn pYwQc`ryk~ vX@yn~ e~v` @n` pnvn lq b#vQn~ a;~t 

gr#{r\m a@nk~ sQyU vQny nWwQvlQn~ @vns~ @v|. a#w~@wn~m 

e~v` sQÿvWm| sQÿvWmkt @pr p#nvR e~v`y. e~ nWwQ pnvn lq 

avs~}`v vn vQt nQym`nEkSl p#vQq~qkt pw~v @n`sQtQ @k@nkO 

h` sm|bn~{v @mm gr#{r\m pYk`X krnE l#b a#w. 

cEl~lvg~gyt anEv bEÿn~vhn~@s~ vQsQn~ @mm gr#{r\m pYk`X 

krnE l#bW@mn~ anwOr#v mh`pYj`pwW @g`~wmW xQ]ENQyk bvt 

pw~vR@y~ ewOmQy e~v` pQLQg#nWmt wWrNy kL`t psEvy. vQn@yhQ 

@ssE w#n~vl hmEvn vQnynWwQ vlt vd` a;~t gr#{r\m 

p#h#qQlQvm @vns~ s~vx`vyk~ gnW. 

smhr gr#{r\m vlt anEr$pW vn p`cQw~wQy nWwQn~ 

vQmr\Xny kQrW@m|qW @mm aqhs vd`w~ s~}Qr @v|. xQ]ENWn~ 

sm|bn~{ vR ym| sQq~{Wn~t pYwQc`r vX@yn~ bEÿn~vhn~@s~ @mm 

p`cQw~wQy nWwWn~ nQr\@q~X kL bv xQk~KENW vQxAgy v`r\w` kryQ. 

vQny anEv bln vQt @mm sQÿvWm| xQk~;ENWn~ p#v#w~m a#rBWm 

snQtEhn~ krn a;~t gr#{r\m pYsQq~{ vWmt psE sQÿv wQbQy 

yEwOy. 
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@m@s~ ihw s`kc|C` krn lq p`cQw~wQy nWwQ h#m 

ekk~m enm| 52, 56, 57 h` 59 vn nWwQ sQyl~l vQnynWwQ s[h` 

@p`ÿ a`k`rykt sm`p~w @k@r\. pY}m@yn~ vrq kL w#n#w~w` 

(a`qQkm|mQk) vrqkr#@vkO @n`vn bv (an`pw~wQ) nQgmny 

kQrWmyQ. @m@s~ 2, 3, 4 h` 7 vn gr# {r\myn~t sm`nvn 

p`cQw~wQy nWwQvlt e@rhQv mEl~ vrt ktyEwO krn ayt vrqk~ 

@n`sQÿvn bv @myQn~ aqhs~ @k@r\. aq`L p`cQw~wQy nWwQy 

pnv` kYQy`w~mk kL psE pmNk~ aq`L vQny nWwQy ul~lAGny 

krn~nn~ vrqk`rW bv s#l@k~. 

@m@s~ wYQpQtky anEv b#lRkl a;~t gr#{r\m e~v`@y~ 

s~vx`vyt anEv nWwQ @n`vn bv @pnW yyQ. e@s~ @n`vW nm| 

e~v` p#nvR vQt e~v` ul~lAGny kQrWmw~ e@s~m qËEvm| @n`lb` 

sQtWmw~ @n`kLh#kQ vnE a#w. p`cQw~wQy vX@yn~ aq`L nWwQy 

p#nvW@mn~ psEv pmNk~m @k@nkO nWwQ k#dWm nQs` 

vrqkr#@vkO vQy h#kQy (a`pw~wQ).  

e@s~ nm| a;~t gr#{r\m ynE e~v` ul~lAGny kQrWm 

qË Evmt @h~wO vn a`k`r@y~ nWwQ smRhyk~ @n`vn awr hE@qk~ 

@n`kLyEwO y#yQ pnvn lq nQr\@q~X kQrWm pmNk~ @v|. 

cEl~lvg~g@yhQ @m| ek~ ek~ gr#{r\myk~ pQLQb[ h#[Qn~vWm e~v` 

s#LkQy yEwO @g_rv kLyEwO sm|m`nny kLyEwO h` iw` 

ihLQn~m agy kLyEwO @q~vl~ bv @pn~vyQ (sk~kw~v` gr#kw~v` 

m`@nw~v` pR@jw~v`). @ktQ@yn~ kQy@w`w~ gr#{r\myk~ ynE 

@g_rv@yn~ s#lkQy yEwO mRl{r\mykQ. 
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gr#{r\myn~@g~ s~vx`vy pQLQb[ @mm mRlQk a#gyWm 

sQw~hQ wb`gnQmQn~ @m|v`@y~ hy v#n~nt q#n~ @y`mE @vmE. 

@g_rv@yn~ s#lkQy yEwO @m| mRl{r\my (gr#{m|m 6) xQk~;ENW 

p#vQq~q lb` g#nWmt a@p~]` krn k`n~w`vk~ @hvw~ 

sQk~Km`n`vk~ avEr#ÿ @qkk pEhENE k`lyk~ pEhENE vn~nQyk 

@ls gwkL yEwObvt nQym kryQ. in~ anwOr#v xQ]E xQ]ENW 

uxy sAGy`@gn~ upsm|pq`v il~l` sQtQy yEwOy (vQny II 255). 

em @g_rv@yn~ s#lkQy yEwO mRl{r\my @m@s~ q#k~@v|. 

mRl{r\m 6k~ avEr#ÿ 2k k`lyk~ pEhENE vW a#wQ pEhENE 

vn~nQy (sQk~Km`n`v) uxy sAGy` @vwQn~ upsm|pq`v 

il~l` sQtQy yEwOy. q~@v| vs~s`nQ CsE {m|@m|sE 

sQk~KQwsQk~K`y sQk~Km`n`y ux@w` sA@G upsm|pq` 

prQ@ysQwb|b`“. 

sQk~Km`n`vk vX@yn~ pEhENE vWmt nm| wQbQy yEwO 

sEÿsEkm|q xQk~KENW vQxAg@yhQ (vQny IV 319) ek~ p`cQw~wQy 

nWwQyk (63) qk~vnE lbyQ. @m@s~ @vnw~ uxy sAGy`@g~ 

shx`gQw~vy s[h` vn avX&w`v qk~vn nWwQyk~ vQny nWwQ 

awr hmE @n`@v|.  

 

bEq~{gy` upsm|pq`vt shx`gW vR a@p~k~;Qk`@v ~̀bEq~{gy` upsm|pq`vt shx`gW vR a@p~k~;Qk`@v ~̀bEq~{gy` upsm|pq`vt shx`gW vR a@p~k~;Qk`@v ~̀bEq~{gy` upsm|pq`vt shx`gW vR a@p~k~;Qk`@v ~̀    

bEq~{gy`@v|qW pvw~vnE l#bR upsm|pq`v sm|bn~{v 

pYX~n @qkk~ 6vn gr# {r\m@yn~ nQymQw krnE l#bR kr#NE 

mMQn~ p#n ngW. 
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1. vsr 2k~ pEhENE vn~nQyk~ @ls gw kQrWm mMQn~ 

upsm|pq` a@p~]Qk`vn~ upsm|pq`v s[h` sEÿsEkm| lb` 

wQbE@N~q? 

2. upsm|pq` kr\my sQÿkrn cWn up`{&`y xQ]ENWn~ 

@}~rv`q q^;~tQ@k ~̀Nyt anEv b#lW@m|qW up`{&`y xQ]ENWn~ @ls 

s#lkQy h#kQq? 

@mm kr#NE @q@kn~ pLmEv#n~n s#lkW@m|qW bEq~{gy` 

upsm|pq`vt shx`gW vWm s[h` XQY lAk`@vn~ p#mQN sQtQ 

upsm|pq` a@p~]Qk`vn~ pLpEr#ÿ qssQl~m`w`vn~ awrQn~ 

s#lkQlQmw~v @w ~̀r`@gn wQbENQ. e~ h#r#NE vQt ovEhE vsr 

gNn`vk~ qssQl~m`w`vn~v sQt wQbR b#vQn~ pEhENE vR 

w#n#w~wQyk @ls avX& vn nWwQ 6 a#wOLw~ ym| a`k`ryk 

p#vQqQx`vyk qQgO klk~ pEhENE vW sQtQyh. @k@s~ @vww~ ovEhE 

nQym`nEkSlv nQl vX@yn~ sQk~Km`n`vn~ bvt @n`pw~v sQtQyh. 

m` ihw s[hn~ kL prQqQ sQk~Km`n`vk vX@yn~ pEhENE 

vWmt a#wQ avX&w`v q ek~ (63) p`cQw~wQy nWwQyk an~wr\gw 

@v|. upsm|pq` a@p~]Qk`vk~ @qvsrk k`lyk~ sQk~Km`n`vk 

vX@yn~ pEhENEv @n`lb` a#w~nm| e@s~ wQbQyqWw~ a#yv 

upsm|pq` kQrWm upsm|pq`v sQÿkrn up`{&`y xQ]ENWn~ s[h` 

ey p`cQw~wQy vrqk~ vn bv xQk~KENWvQxAgy p#h#qQlQ kryQ. ym| 

nWwQyk~ e~ h` sb#÷nE sQq~{Qyk~q shQwv s[hn~ vWm vQn@yhQ 

sm|mw rt`vyQ. @mm rt`v anEv sQk~Km`n` pEhENEv asm|pRr\N 

kL upsm|pq` a@p~]Qk`vk~ upsm|pq` krn lq avs~}` 

kWpyk~ xQk~KENWvQxAgy wvÿrtw~ s`kc|C` kryQ. upsm|pq`vk~ 
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nWw&`nEkSl vn ({m|mkm|m) awr vrqk~ sQÿvQy h#kQ avs~}` 

wOnk~ vQs~wr vn awr upsm|pq`v nWw&`nEkSl @n`vn 

(a{m|mkm|m) wvw~ avs~}` wOnk~q q#k~@v| (vQny IV 320). mEl~ 

avs~}` wOn phw q#k~@v|. 

1. {m|mkm|@m| {m|mkm|mszz` vEt|T`@p~wQ. 

“vQnykr\my nWw&`nEkSl vn awr vQnykr\my nWw&`nEkSl @ls  

slkmQn~ upsm|pq`v sQÿkryQ. 

2. {m|mkm|@m| @v|mwQk` vEt|T`@p~wQ.“ vQnykr\my 

nWw&`nEkSl @vww~ nWw&`nEkSl bv pQLQb[v avQnQX~cQwv 

upsm|pq`v sQÿkryQ. 

3. {m|mkm|@m| a{m|mkm|mszz` vEt|T`@p~wQ. 

vQnykr\my nWw&`nEkSl @vww~ vQnykr\my nWw&`nEkSl @n`vn 

bv  slkmQn~ upsm|pq`v sQÿkryQ. 

up`{&`y xQ]ENQyt @vns~ v#thWmk~ a#wQ b#vQn~ @m| 

avs~}` wOn ekQ@nkt @vns~ @v|.  

(1) ewOmQy vQnykr\my nWw&`nEkSl bv sQwQy h#kQy.  

(2) ehQ nWw&`nEkSlw~vy pQLQb[ s#k@yn~ yEk~wvQy 

h#kQy.  

(3) vQnykr\my nWw&`nEkSl @n`vn bv a#yt sQwQy 

h#kQy.  

@m| ek~ ek~ avs~}`@v|qW up`{&`y xQk~;ENQy p`cQw~wQy 

vrqk~ sQÿkryQ (a`pw~wQ p`cQw~wQys~s). @k@s~ @vww~ 

sQk~Km`n`vk @ls pEhENEv asm|pRr\N kr a#wQ upsm|pq` 

a@p~]Qk`vk~ upsm|pq` kQrW@m| k`r\yy nWw&`nEkSl 
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{m|mkm|myk~ @v|. upsm|pq` a@p~]Qk`v@g~ sQk~Km`n pEhENEv 

asm|pRr\NvWm ewOmQy@g~ xQk~KENW upsm|pq`v avlAgOvWmt @h~wO 

@n`vnbv @myQn~ p#h#qQlQ @v|. 

eb#vQn~ wYQpQtk@y~ vQny pQtk@y~ q^;~tQ@k`~Nyt anEv 

a#y sQk~Km`n`vk vX@yn~ vsr @qkk pEhENEv lb` @n`m#wQ 

nm| upsm|pq` a@p~]Qk`vk@g~ upsm|pq`v avlAgO @n`@v|. 

@m| a`k`ryt upsm|pq` a@p~]Qk`vn~ sQk~Km`n` pEhENEv 

nQymQw prQqQ @n`lb` wQbWm mMQn~ bEq~{gy` upsm|pq`@v| 

nWw&`nEkSlw~vy anwOrt lk~ @n`@v|. a#w~@wn~m q#ntmw~ 

s[hn~ kL prQqQ ovEn~ e~ h` sm`n pEhENEvk~ lb` a#w. 

 

cWn up`{&`y xQk~;ENWn~ vhn~@s~l`cWn up`{&`y xQk~;ENWn~ vhn~@s~l`cWn up`{&`y xQk~;ENWn~ vhn~@s~l`cWn up`{&`y xQk~;ENWn~ vhn~@s~l`    

cWn up`{&`y xQ]ENWn~ vhn~@s~l` ynE 5vn 

Xwvr\;@y~qW XWY lAk`@vn~ cWnyt rF@gn gQy xQ]ENW prpE@rhQ 

ur#m kr#@v ~̀y. @k@s~ @vww~ @m|vn vQt cWn xQ]ENWhE @vnw~ 

nWwQ pq~{wQyk~ (p`wQ@m`k~K) anEgmny krwQ. @m|v` 8vn 

sQyv@s~qW a{Qr`j& nQymy prQqQ cWn@yhQ nQym @kr#N bv 

@p@nn {r\mgOp~w vQn@yhQ a#wOlw~ vQnynWwQ @v|. @}~rv`q 

vQnyt vd` xQk~;ENWn~ s[h` vn nWwQ v#dQ pYm`Nyk~ a#wOlw~v 

a#wQ awr vQny @qktm @p`ÿ smhr nWwQvl s~vr$pyq @vns~ 

@v|. e~ h#r {r\mgOp~w vQnyt anEv upsm|pq`v s[h` vn 

c`rQwỲ nEkSl sWm`v pQhQtEvWm s[h` x`vQw` kL yEwO sLkONE 

kQrWm|q e@s~m @mm armEN s[h` x`vQw vn vQnyp`Tq @vns~ 

@v|. 
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@m@s~ @}~rv`q vQnyt s`@p~]v cWn xQk~;ENWhE "@vns~ 

sAG nQk`ykt" (n`nçç`sAvçç`s) ayw~ @vwQ. @vnw~ sAG 

nQk`ykt ayw~vWm nQs` s`m|pYq`yQk @}~rv`q s`m`jQkyn~ vQsQn~ 

vlAgO @ls h÷n` gn~n` nWwQmy kQYy` pQLQ@vw~ kQrWmt ovEn~t 

@n`h#kQ bv in~ aqhs~ @k@r\. 

vQn@yhQ "@vns~ sM pQrQskt" ayw~vWm “n`n`sAv`s” 

yn aqhs vn awr ey vQnynWwQ sm|bn~{@yn~ ekM @n`vW@m| 

avs~}`vkqW @y`q` gnE l#@b|. @mhQqW ym| kYQy`vk~ vrqk~ @ls 

slknE l#@b|q yn~n sm|bn~{v upsm|pq`v lw~ xQk~;Evk~ ohE 

ayw~ nQk`yQk sAGy` smM ekMw`vykt @n`p#mQ@N~. vQny 

nWwQyk ar\}k}ny pQLQb[ @m| @n`ekMw`vy mw em xQk~;Ev 

ohE@g~ upsm|pq`v lw~ anEg`mQkyn~q smM nQk`@yn~ 

prQb`hQrv vQnykr\m sQÿkryQ. ehQ pYwQPlyk~ @ls ohEv @h ~̀ 

ovEn~t uk~@K|pnWykm|myk~ mMQn~ nWwQmy ktyEwOvlt 

(sAGkm|m) shx`gW vWm nQk`yQk sAGy` vQsQn~ whnm| krnE 

lbyQ. 

@m@s~ n`n`sAv`s vWm yn ww~w~vy nWwQyk ar\} 

q#k~vWm sm|bn~{ mw@x~qyk~ @h~wO@vn~ a#wQvn~@n~y. eb#vQn~ 

mw@x~qy sm}ykt pw~kQrWm mMQn~ ey vQs[Qy h#kQy. vQny 

nWwQ ar\} vQvrNy sm|bn~{v ekMw~vyk~ a#wQvWm wOlQn~ 

n`n`sAv`sv sQtQ ay sm`nsAv`s nm| ekm nQk`yQk pQrQsk~ 

bvt pw~@v|. 

n#vww~ sm`nsAv`sk vW@m| kYm @qkk~ a#wQbv 

mh`vg~gy p#h#qQlQ kryQ (vQny I 340). pLmEv#n~n "@k@nkO 
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wm` vQsQn~m ekm nQk`yQk pQrQsk sQtWmt sls~vnE l#bWmyQ." 

“aw~wn` v` aw~w`nA sm`nsAv`sA k@r`wQ”. @mhQqW @k@nkO wm 

wWrNy wOLQn~ nQk`yQk sAGy`@g~ @k`tsk~ bvt pw~@v|. 

@k@nkO vQny nWwQ sm|bn~{v wm @pr q^;~tQy awh#r pQrQ@s~ 

a@nk~ ay qrN q^;~tQy b`rg#nWmt k#mwQ vn vQt @my 

sQÿ@v|. 

@qvn a`k`ry sQÿvn~@n~, vrq @n`q#kWm e~ s[h` 

sEÿsE pYwQkr\m @n`kQrWm h` ey awh#r @n`q#mWm @h~wO@vn~ 

@k@nkO ivw~ kQrW@mn~ psE nQk`y vQsQn~ ohE n#vw pw~ krn 

vQt ohE ekm nQk`@y~ @k`tsk~ bvt pw~vn vQty. 

xQ]ENW upsm|pq`v sm|bn~{ vr\wm`n k`rN@y~qW 

@}~rv`qWn~ vQsQn~ {r\mgOp~w nQk`y @h ~̀ {r\mgOp~w nQk`y 

@}~rv`qWn~t @h ~̀ whnmt lk~kQrWmk~ pQLQb[ v`r\w` n#wQ b#vQn~ 

@mhQ @qv#n~n aq`L n#w. hE@qk~m xS@g`~lWy @vn~vWm nQs` 

sm|pYq`y @qkk~ bvt pw~v a#wQ bv @p@n~. eb#vQn~ @m| vQkl~p 

@qkQn~ pLmEv#n~n pmNk~ aq`L @v|. e~ anEv aUwQn~ 

upsm|pq`v lw~ xQ]ENWn~ @}~rv`q vQny nWwQ pq~{wQy 

anEgmny krn~nt wWrNy krn~@n~ nm| smhrvQt @mm 

vQkl~p @qkQn~ pLmEv#n~n anEgmny krmQn~ nWwQvl @vns 

m#dpvw~v` gwh#kQy. @mm vr\g@y~ nQym`nEkSl wWrNyk~ 

wOLQn~ smhrvQt ovEn~t sm`nsAv`sk bvt pw~vQy h#k. 

bEq~{gy`@v| p#vwQ q~vQw~v upsm|pq`vt psEv @}~rv`q 

xQk~;Rn~ vQsQn~ sQÿkL @mm uÑpsm|pq`v alEwQn~ upsm|pq` l#bR 

xQk~;ENWn~ vhn~@s~l` @}~rv`q nQk`yQk sAGy` vQsQn~ pQLQgn~n` 
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bvt krn pYk`Xyk~ @ls evQt s#LkQy h#kQy. n`n`sAv`sv 

sQtW@m| ww~w~vykt @y`mEkL p#vQqQ nWwQn~ sm|bn~{ mw@x~qy 

sm}ykt pw~kQrW@m| kYQy` ptQp`tQy @myQn~ a#r@B|. 

@m@s~ nRwn sm|pYq`@y~ qL~hWkm|m @hvw~ "Xk~wQmw~ 

kQrWm" yn pq@yn~ h÷n~vn k`r\y x`ry @}~rv`q xQk~;Rn~ vQsQn~ 

@qnlq upsm|pq`v swOv a#w. ohE @h ~̀ ovEn~ @k`ts~kr#vn~ 

vWmt a@p~]` krn ym|kQsQ sAG sm`jyk~ wOL @vnw~ 

s~}`nyk upsm|pq`v lw~ xQk~;Evk~ @h ~̀ xQk~;E pQrQsk~ pQLQg#nWm 

lb`gn~n` nQym`nEkSl pQLQ@vwt @my aq`l @v|. 

@my kYQy`w~mk kLh#kQ vQs÷mk~ vn awr @my 

avX&@yn~m anQv`r\y @n`vn bvq p#h#qQlQy. a#w~wvX@yn~m 

sm`nsAv`sk vn~@n~ @k@s~q#yQ sm|bn~{ vQny wWn~ÿ nWwQ 

ar\}k}nyn~ q#kWm| wOL a#wQ @vns~km| g#n pmNk~ av{`ny 

@y`mE kryQ. @k@s~ @vww~ @mhQqW @vns~km pvwQn~@n~ 

vQnynWwQ wOLy. eb#vQn~ @}~rv`q xQk~’;ENW X`sny ylQ 

pYwQ;~T`pny s[h` cWn xQk~;ENWn~@g~ sh@y ~̀gWw`v anvX&q 

avX&q ynbv whvEr# kQrWm avX&y. @my ILMt m` 

@y`mEvn pYX~ny vn awr ey e~kWyx`g upsm|pq`v enm| 

xQk~;Rn~ vQsQn~ pmNk~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` kQrWm pQLQb[ pYX~nyq 

@v|. 
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xQk~;ENWn~ vQsQn~ sQxQk~;ENWn~ vQsQn~ sQxQk~;ENWn~ vQsQn~ sQxQk~;ENWn~ vQsQn~ sQÿÿÿÿkrn e~kWykrn e~kWykrn e~kWykrn e~kWyx`gx`gx`gx`g    upsm|pq`vupsm|pq`vupsm|pq`vupsm|pq`v    

mElqW xQk~;Rn~ vQsQn~ pmNk~ sQÿ krn e~kWyx`g 

upsm|pq`v hyvn gr#{r\my wOlQn~ pmNk~ sEÿsE @n`vn @s~ 

sLk` ivw~ kr a#wQ bv @p@n~. e@hw~ nWw&`nOkSl 

vlAgOx`vy anEv slk@w`w~ a;~t gr#{r\m ynE nQr\@q~X kQrWm| 

pmNk~ bvw~ e~v`@y~ ul~lAGny vWm p#h#qQlQv pYwQPl qk~v` 

a#wQ nWwQ @n`vn bvw~ sQw~hQ wb`gw yEwOy. @m| sQyUm 

gr#{r\m pQLQb[ wvw~ wrmk~ v#qgw~ kr#Nk~ vn~@n~ (ey 

phsE@vn~m mgh#rW a#wQbv iw` p#h#qQlQy) e~v` sQk~Km`n`vn~ 

h` xQk~;ENWn~ vQsQn~ hEr#kr gwyEwO h#sQrWmt aq`L e~v` bvy. 

gr#{r\m ynE xQk~;Rn~t @qn lq nWwQ @n`@v|. 

aUwQn~ upsm|pq`v lw~ xQk~;ENWn~ pỲ wQ@m ~̀]y @q~Xn` 

krn~@n~ @k@s~q? vQny nWwQyk~ kdkQrWm pQLQb[v a#v#w~ @qsWm 

krn~@n~ @k@s~q? yn`qQy (vQny II 259) @n`q#nsQtQ bv 

cEl~lvg~gy (X.5) v`r\w` kryQ. hyvn gr#{r\my pQtEps 

pvwQn @h~wOv xQk~;E sAGy` vQsQn~ s~}`pQw kYmyn~t anEkSlv 

aUwQn~ pQhQtEvn lq xQk~;ENW sAGy` vQsQn~q upsm|pq`vk~ 

sQÿkrn bv shwQk vWmt vQyh#kQy. ev#nQ v`w`vrNykqW 

xQk~;Rn~@g~ shx`gQw~v@yn~ @w`rv xQk~;ENWn~ vQsQn~ 

upsm|pq`vk~ @n`pvw~vn bv whvEr# kQrWm iw` s~vx`vQky. 

@vnw~ vcnvlQn~ kQy@w`w~ xQk~;ENWn~ hE@qk~ wmn~ pmNk~ 

krn upsm|pq`vk~ qW@mn~ v#L#k~vWmt hyvn gr#{r\my mMQn~ 

armENE kL` vQy h#kQy. sQk~Km`n`vn~ xQk~;Rn~@gn~ kQsQm 
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shx`gQw~vykQn~ @w`rv hE@qk~ xQk~;ENWn~@gn~ upsm|pq`v 

l#bWm v#L#k~vWmtq aqhs~ kL` vQy h#kQy. 

@k@s~ @vww~ em gr#{r\my xQk~;Rn~ h#sQrQy yEwO 

a`k`ry sm|bn~{ nWwQyk~ @n`@v|. vQn@yhQ a#wOLw~ 

@b`@h`myk~ nWwQ xQk~;ENWn~t aq`L bvw~ xQk~;Rn~t aq`L 

@n`vn bvw~ iw` p#h#qQlQy. @mm sm`n @ls @n`s#lkWm 

cEl~lvg~g@yhQ (X.4) p#h#qQlQv krnE lbyQ. @mhQqW nWwQ vr\g 

@qkk~ sm|bn~{v xQk~;ENWn~ kYQy` kLyEwO a`k`ry pQLQb[ 

bEÿn~vhn~@s~ mh`pYj`pwW @g ~̀wmWt avv`q krwQ. 

1. xQk~;Rn~t q aq`lvn @p`ÿ nWwQ. 

2. xQk~;ENWn~t pmNk~ aq`L vn nWwQ (vQny II 258). 

@m| @qvr\g@y~m nWwQ mh`pYj`pwW @g ~̀wmWtq a#@g~ anEg`mQk 

xQk~;ENWn~tq ux@w ~̀x`g sAGy` vQsQn~ upsm|pq` krnE l#b 

a#wQ xQk~;ENWn~tq blp`yQ. 

cEl~lvg~gyt (X.2) anEv hyvn gr#{r\my pYk`Xyt 

pw~ kQrW@mn~ anwOr#v mh`pYj`pwW @g ~̀wmW bEÿn~vhn~@s~ @vw 

eLB @m@s~ pYk`X kL`y. ““bEÿn~vhn~s, @mm X`k& k`n~w`vn~ 

sm|bn~{v m` @k@s~ kYQy` kLyEwO q?” “k}`hA xn~@w im`sE 

s`kQynWsE ptQpj\j`mWwQ? 

cEl~lvg~gy vQs~wryt anEv @m| pYX~ny bEÿrjEn~ vQsQQn~ 

q~vQw~v upsm|pq`v nQr\@q~X krn lq hyvn gr#{r\myt aq`L 

vQy h#kQy. @m| gr#{r\myt anEv h#sQrWmt pQLQgnE l#b e~ 

sm|bn~{ nQym kYQy`ptQp`tQy pQLQb[ mh`pYj`pwW @g ~̀wmQy vQms` 
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sQtQy`y. wnQ xQk~;ENQyk~ vX@yn~ q~vQw~v upsm|pq`vkqW a#@g~ 

anEg`mQk k`n~w`vn~@g~ upsm|pq`v kQQrWmt avX& gNpRr\Ny 

a#yt sQÿkL @n`h#kQy. em ww~w~vy yt@w~ a#y 

bEÿn~vhn~@s~@gn~ mM @pn~vWm vQms` sQtQy`y. 

vQn@yhQ @qnE lbn vQs~wryt anEv bEÿn~vhn~@s~ e~ 

pQLQb[v xQk~;Rn~ vQsQn~ xQk~;ENWn~t upsm|pq`v lb`qQy yEwO bv 

p#h#qQlQv nQr\@q~X kLh (vQny II 257). ““mh@NnQ, xQk~;Rn~ 

vQsQn~ xQk~;ENWn~t upsm|pq`v qWm mm nQr\@q~X krmQ.” 

anEj`n`mQ xQk~K@v| xQk~KEhQ xQk~KENQ@y` upsm|p`@qwOn~wQ. hy 

vn gr#{r\my @mn~ @n`v @my xQk~;Rn~ s[h` vn nWwQyk~ vn 

awr xQk~;ENW upsm|pq`v pQLQb[ pYX~ny sm|bn~{ xQk~;Rn~ 

s[h` vn ev#nQ pY}m nWwQy @v|. 
bEÿn~vhn~@s~ wmn~ vQsQn~m mh`pYj`pwW @g ~̀wmQy@g~ 

anEg`mQk k`n~w`vn~ upsm|pq` kQrWmk~ pQLQb[ vQn@yhQ 

@n`s[hn~ vn bvq s#LkQy yEwOyQ. wmn~ vhn~@s~@g~ X`sny 

wOL mEU pQrQstm p#vQqQvWmt @qnlq srL anEm#wQyk~ mMQn~ 

ww~w~vy p#h#qQlQ vQyh#kQv wQbENQ. xQk~;ENW X`snyk~ 

@n`pvwQn vQt bEÿvr@ykOt pmNk~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` 

kLh#kQy.  

@my @mkl pYclQw mwy vn awr wYQpQtk vQny 

vQs~wry anEv sQÿvR @qy ey @n`@v|. vQnyt anEv mh`pYj`pwW 

@g ~̀wmQy p#mQN a#@g~ anEg`mQkyn~ sm|bn~{v a#y @k@s~ kYQy` 

kLyEwOq#yQ vQmsR vQt bEÿn~vhn~@s~ xQk~;Rn~ @vw h#rW xQk~;ENW 

upsm|pq`v ovEn~ klyEwO bv nQr\@q~X kLh. 
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@}~rv`q wYQpQtk vQny anEv ovEn~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` 

kLyEwO bvt xQk~;Rn~t @qn lq pY}m nQr\@q~Xy hyvn 

gr#{r\my p#nvW@mn~ psEv lb`@qn lqW. @m@s~ 

bEÿn~vhn~@s~@g~ @m| nQymy ewOmn~vhn~@s~ xQk~;ENWn~ s[h` 

q~vQw~v upsm|pq`vt un~vhn~@s~@g~ k#m#w~w p#h#qQlQv pYk`X 

kQrW@mn~ psEv krn lq~qkQ. @mhQqW aqhs~ krn @q~ vn~@n~ 

q~vQw~v upsm|pq`v vd`w~ sEÿsE nmEw~ xQk~;ENW X`snyk~ 

n#wQnm| xQk~;Rn~ vQsQn~ xQk~;ENWn~ht ekWyx`g upsm|pq`vk~ 

lb`qWm anEgmny kLyEwO vd` sEÿsE kYmy bvyQ. 

@m@s~ aq qv@s~ a#wQ ww~w~vyt sm`n ww~w~vykqW 

xQk~;ENW upsm|pq` kQrWmt pY}m nQr\@q~Xy @qnE l#bWy. 

a@p~]Qk`vn~ kN~d`ymk~ upsm|pq`v l#bWmt a@p~]` kryQ, 

nmEw~ upsm|pq`v sQÿkQrWmt h#kQ wrm| xQk~;ENW sAGy` 

@n`sQtQyh. e~ vn vQt mh`pYj`pwW @g ~̀wmQy pmNk~ 

upsm|pq`v lb` wQbQNQ. aq qv@s~ ww~w~v@y~qW @}rv`q 

pYmQwQyt anEv vlAgOvn upsm|pq`vk~ qWmt {r\mgOp~wk 

xQk~;ENWn~t @n`h#kQ bv sLkn~@n~ nm| em asWr# ww~w~vym, 

avs~}`vm, q#nEÿ p#nnMW. a@p~]Qk`vn~ kN~d`ymk~ 

upsm|pq`v l#bWmt bl`@p`@r`w~wO @v|. nmEw~ xQk~’;ENW 

upsm|pq`vk~ sQÿkQrWmt smw~ xQk~;ENW X`snyk~ q#nt 

@n`pvwW. 

xQk~;Rn~t xQk~;ENWn~ upsm|pq` kL h#kQ bv sm|bn~{v 

bEÿn~vhn~@s~@g~ pLmEvn nQr\@q~Xyt psEv aUwQn~ upsm|pq`v 

l#bR xQk~;ENWn~ wmn~ vQsQn~m kL em aqhsm a#wQ @qvn 
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p#h#qQlQ pYk`Xyk~ vQn@yhQ a#w (vQny II 257). enm| "xQk~;Rn~ 

vQsQn~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` kLyEwO bv x`g&vwOn~ vhn~@s~ 

nQym kLh." xgvw` pzzw~wA xQk~KRhQ xQk~KEnQ@y ~̀ 

upsm|p`@q~wb|b`” wQ. 

@my vQn@yhQ s[hn~ xQk~;ENW upsm|pq`@v| kYm`nEkSl 

vr\{n@y~ vQvQ{ avs~}`vn~hQqW is~mwO vn @w~m`vk v#qgw~km 

vd` av{`rNy kryQ. enm| xQk~;Rn~@g~ m#qQhw~ vW@m| 

avX&w`vyyQ. xQk~;Rn~@g~ sh`y aw&vX&y. xQk~;ENWn~t 

upsm|pq`v lb`qWmt xQk~;Rn~ wOL a#wQ k#m#w~wt @qn lq 

v#qgw~km vQn@yhQ (vQny I 146) mh`vg~g@yhQ (III.6) 

@C~qykq q#k~@v|. em @C~qy mMQn~ xQk~;ENW upsm|pq`vkt 

shx`gW vWm s[h` qvs~ 7k uprQmykt ytw~ k`lyk~ wm` vs~ 

vsn s~}`n@yn~ pQtv sQtWmt xQk~;Evt avsr l#@b|. 

hyvn gr#{r\m@y~ h` eyQn~ p#n n#MOn nWwQvl @p`ÿ 

l]Ny vn~@n~ upsm|pq` a@p~]Qk`vn~t upsm|pq`v lb`qWm 

xQk~;Rn~t kLh#kQ bvyQ. ovEnt ey xQk~;ENW X`snyk~ pvwW nm| 

xQk~;ENW sAGy` smM sh@y ~̀gWv @h ~̀ xQk~;ENW X`snyk~ 

@n`pvwW nm| wmn~ vQsQn~m @h ~̀ sQÿkL h#kQy. xQk~;ENW 

upsm|pq`v s[h` xQk~;E sAGy`@g~ sh@y ~̀gWw`v sm|pRr\N@yn~m 

aw&vX& @v|. e@hw~ xQk~;E upsm|pq`v s[h` xQk~;ENW 

sAGy`@g~ sh@y ~̀gWw`v p#h#qQlQvm aw&vX& kr#Nk~ @n`@v|. 

upsm|pq` a@p~]Qk`vn~@gn~ pYX~n kQrWm pQLQb[ pYX~ny 

p#n n#MOn vQt bEÿn~vhn~@s~ wvw~ nQr\@q~Xyk~ ÿn~ bv 

cEl~lvg\gy (X.17) v`r\w` kryQ. @mm nWwQyt anEv xQk~;Rn~ 
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iqQrQ@y~ nQym`nEkSl pYX~n kQrWmt lk~vW@mn~ @w`rv @mn~m 

upsm|pq` a@p~]Qk`v wm` pQLQb[ kr#NE p#h#qQlQ kQrWmkQn~ 

@w`rvq xQk~;Rn~t xQk~;ENW upsm|pq`v sQÿkl h#kQy. e~ 

@vnEvt eyt @pr xQk~;ENW sAGy` iqQrQ@y~ (vQny II 271) a#yt 

ey kL h#kQy. 

“e~ p#nvR nWwQy @m@s~h : “mh@NnQ, xQk~;ENW sAGy` 

iqQrQ@y~ wmn~ pQLQb[ kr#NE p#h#qQlQ kL e~k p`r\XvQk 

upsm|pq`v krn lq @k@nkO xQk~;E sAGy` vQsQn~ upsm|pq` 

krnE l#bWm mm nQr\@q~X krmQ”.” anEj`n`mQ xQk~K@v e~k@w ~̀ 

upsm|pn~n`y xQk~KENWsA@G~ vQsEq~{`y xQk~KEsA@G~ upsm|pqn~wQ””. 

k}` sm|bn~{yt anEv @mm nQr\@q~Xy p#nvWmt @h~wOvR 

ww~w~vy vR@y~ xQk~;Rn~ vQsQn~ nWwQyt anEv pYX~n kQrW@m|qW 

upsm|pq` a@p~]Qk`vn~ lj`j`vt pw~vWmyQ. upsm|pq` 

k`r\yx`r@y~ @mm @k`ts vn upsm|pq` a@p~]Qk`vn~@gn~ 

pYX~n kQrWm eb#vQn~ xQk~;ENWn~t x`r @kr#NQ. @mb#vQn~ @mm 

pYX~n kQrWm sQÿkQrW@mn~ @w`rv xQk~;ENW upsm|pq`v kQrWmt 

xQk~;Rn~t h#kQ vQy. @m| @h~wOv nQs` “xQk~;ENW sAGy` iqQrQ@y~ 

wmn~ pQLQb[ kr#NE p#h#qQlQ kL” sh “e~k p`r\XvQk upsm|pq`v 

lw~ upsm|pq` a@p~]Qk`vk~” h#tQyt a#y @m| vQny nWwQ@yn~ 

q#k~@v|. 

@mm nQr\@q~X@y~ vcn @pL xQk~;E upsm|pq`vt aq`l 

vn vQnynWwQy smM s#s[Wm iw` up@q~X`w~mky. 

mh`vg\g@yhQ (1.28) s[hn~ vQs~wryt anEv xQk~;E upsm|pq`v 

pQyvrQn~ pQyvr vr\{ny vQy. pY}m@yn~ wQsrNy qWm wOLQn~ 
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pmNk~ xQk~;RhE upsm|pq` krn lqh. psEv ek~ zw~wQyk~ h` 

kr\mv`k&y 3vrk~ pYk`X kQrW@mn~ upsm|pq`v @kr#NQ. 

ev#n~n p#vwQ k`ly vn vQt wQsrNy qWm ynE p#vQqQ kQrW@m| 

@k`tsk~ pmNk~ bvt pw~vQy. eb#vQn~ ey wvÿrtw~ 

upsm|pq`v qW@m| nQym`nEkSl kYmy @n`vWy. @mm kr#N 

wvÿrtw~ p#h#qQlQ kQrWm s[h` mElQn~ p#vwQ kYmy @m| vn vQt 

a@h ~̀sQ bvt bEÿn~vhn~@s~@g~ nQrvEl~ pYk`Xy ivhl~ @v| (vQny 

I 56). “mh@NnQ, @m| qQn@y~ sQt iqQrQyt m` vQsQn~ nQr\@q~X kr 

wQbR prQqQ wQsrNy sm`qn~ vWm mMQn~ upsm|pq`v kQrWm mm 

a@h ~̀sQ krmQ. mh@NnQ, ek~ zw~wQyk~ h` kr\m v`k& 3k~ 

shQw vQny kr\my mMQn~ upsm|pq`v lb`qWm mm nQr\@q~X 

krmQ.” y` s` xQk~K@v my` wWnQ srNgm@n\hQ upsm|pq` 

anEz~z`w`, w`hA aj\jwg~@g~ ptQk~KQp`mQ : anEj`n`mQ xQk~K@v| 

zw~wQcwOw~@}\n km|@m|n upsm|p`@qwOA. 
xQk~;ENW upsm|pq`v yt@w~ xQk~;Rn~ s[h` vn @qvn 

vQny nWwQyt pY}m@yn~ bEÿn~vhn~@s~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` 

kQrWmt xQk~;Rn~t h#kQ bvt kL pY}m nQr\@q~Xy p#h#qQlQv 

avlAgO kQrWmk~ s[hn~v n#w. ehQ s[hn~ vn~@n~ hE@qk~ : 

"xQk~;ENW sAGy` iqQrQ@y~ wmn~ pQLQb[ kr#NE @hLQkl ek~ 

p`r\XvykQn~ upsm|pq` krn lq @k@nkO xQk~’;E sAGy` vQsQn~ 

upsm|pq` kQrWm mm nQr\@q~X krmQ" ynE@vn~ pmNQ. 

xQk~;Rn~@g~ upsm|pq`vt sm`nv, ux@w ~̀x`g sAGy` 

vQsQn~ xQk~;ENWn~ht upsm|pq`v lb`qWmt nQr\@q~X kQrWmt @pr, 

@mm qQn@y~ sQt iqQrQyt, wmn~vhn~@s~ xQk~;Rn~ vQsQn~ pmNk~ 
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xQk~;ENWn~ upsm|pq` kQrWm avlAgO krn bv bEÿn~vhn~@s~t 

pYk`X kL h#kQv wQbENQ. @qvn nQr\@q~Xy mMQn~ ey iw` 

pYktv p#h#qQlQ krn b#vQn~ xQk~;ENWn~ upsm|pq` kQrWmt 

xQk~;Rn~t id a#wQ bv whvEr# kQrWm s[h` pmNk~m pLmE 

nQr\@q~Xy wvÿrtw~ pvw~v` g#nWm kQsQ@s~w~m avX& @n`@v|. 

pLmE nQr\@q~Xy p#h#qQlQv avlAgO kQrWm mMQn~ @m| ww~vy 

nQrvEl~ kLh#kQv wQbENQ. aq ptn~ xQk~;ENW upsm|pq`v uxy 

sAGy` vQsQn~ pmNk~m sQÿkL h#kQy. nmEw~ vQny vQs~wryt 

anEv sQÿvR @qy @my @n`@v|. 

cEl~lvg~g@yhQ (X.6) xQk~;Rn~t aq`l nWwQmy 

kr#NEvlt sm|bn~{ nWwQ gNn`vk ev#nQ slkONE q#k~vWm| a#wQ 

b#vQn~ @my v#qgw~kmk~ @pn~vyQ. xQk~;ENW vQnynWwQ sAgYhy 

(p`wQ@m`k~K) @q~Xn` kQrWm, xQk~;ENWn~ awQn~ sQÿvR v#rqQ 

@hLQqrv| kQrWm (a`pw~wQ), sh xQk~;ENWn~ s[h` vn nQym`nEkSl 

kYQy`m`r\g (km|m) kYQy`w~mk kQrWm x`rv xQk~;Rn~ kYQy` kLyEwO 

bv mElqW bEÿn~vhn~@s~ vQsQn~ nQr\@q~X kr wQbR bv 

cEl~lvg~g@yhQ v`r\w` @v|. psEv @mm k`r\yy xQk~;ENWn~ ht 

x`r@qnE l#bWy. @my sQÿvn vQt xQk~;Rn~ wvÿrtw~ @mm kr#NE 

x`rv ktyEwO @n`kLyEwO bv bEÿn~vhn~@s~ p#h#qQlQv qk~v` 

a#wQ bv v`r\w` gwv a#w. epmNk~ @n`v xQk~;ENWn~ 

@vnE@vn~ ev#nQ sAGkr\m wvÿrtw~ kYQy`w~mk krn xQk~;Rn~ 

ÿk~kt a`pw~wQ vrqt pw~@vn bvq bEÿn~vhn~@s~ p#h#qQlQ 

kLh (vQny II 259 sQt). 



xQk~;ENW upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy 

62 

xQk~;ENW upsm|pq` pQLQb[ @qvn nQr\@q~Xyt aq`l vn 

prQqQ ev#nQ slkONE q#k~vWmk~ @n`m#wQ vWmt @h~wOvk~ wQbQy 

@n`h#kQq? a#w~@wn~m ev#nQ @h~wOvk~ a#wQ bv @p@n~. pLmE 

nQr\@q~Xyt s`@p~]v gw~vQt @qvn nQr\@q~Xy mRlQk vX@yn~ 

@vns~ ww~vykt aq`L @v|. xQk~;ENW X`snyk~ pvwQn vQt 

xQk~;Rn~ kYQy` kLyEwO pQLQ@vl eyQn~ q#k~@vyQ. ev#nQ ww~vykqW 

pY}m@yn~ xQk~;ENWn~ vQsQn~ pYX~n kr upsm|pq` a@p~]Qk`v 

upsm|pq` kLyEwOy. e~ smM s#s[W@m|qW pY}m nQr\@q~Xy mMQn~ 

@k@rn~@n~ upsm|pq`v sQÿkLh#kQ xQk~;ENW X`snyk~ 

@n`pvwQn vQt anEgmny kLyEwO sEÿsE kYQy` m`r\gy nQym 

kQrWmyQ. 

e~v` ekQ@nkt @vns~ avs~}`vn~t aq`l vn b#vQn~ 

nQr\@q~X kQrWm| @qk ekQ@nk h` g#tWmkQn~ @w`rv pvwW. em 

nWwQ @qkm vlAgO vn e~v` vn awr @qv#n~@nhQ vlAgOx`vy 

whvEr# kQrWm s[h` pLmEv#n~n avlAgO kQrW@m| avX&`w`vyk~ 

@n`pvwW. xQk~;ENW upsm|pq`v sm|bn~{ kr#@N~qW xQk~;Rn~ ht 

uq~gw vQyh#kQ avs~}` @qk s[h` @mm nWwQ @qk bl pvw~vyQ. 

1. pLmE nQr\@q~X@yn~ nQymQw avs~}`v vn~@n~ wmn~ 

smM sh@y ~̀gW vQyh#kQ xQk~;ENW X`snyk~~ @n`pvwQn b#vQn~ 

k`n~w`vn~ upsm|pq` kQrWmt xQk~;Rn~t anEm#wQy a#wQ bvy. 

2. @qvn nQr\@q~Xy mMQn~ nQymQw a@nk~ avs~}`v 

vn~@n~ xQk~;Rn~ vQsQn~ upsm|pq` kQrWm s[h` spEr` wQbQy yEwO 

avX&w`vyn~ vn upsm|pq` a@p~]Qk`v pY}m@yn~ pYX~n 
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vQmsWm sQÿkr upsm|pq` kQrW@m| k`r\yy sQÿkrnE lbn evkt 

pvwQn xQk~;ENW X`sny h` sh@y ~̀gWv upsm|pq`v sQÿ kQrWmy. 

@m@s~ wYQpQtk vQnyt anEkSlv pLmEvn nQr\@q~Xy krn 

lq avs~}`v v#nQ avs~}`vkqW xQk~;ENWn~ upsm|pq` kQrWmt 

xQk~;Rn~t avsr a#wQ bv @myQn~ p#h#qQlQy. xQk~;Rn~ vQsQn~ 

xQk~;ENWn~ht upsm|pq`v lb`qWm mm nQr\@q~X krmQ. enm| 

upsm|pq`v lb`qWm s[h` h#kQy`v a#wQ xQk~;ENW X`snyk~ 

@n`pvwQn vQty. 

bEq~{gy`@v|qW sQÿkrn lq upsm|pq`v @}~rv`q 

vQn@yhQ nWwQmy avX&w` spEr`ln bv @myQn~ p#h#qQlQv 

shwQk @v|. upsm|pq` a@p~]Qk`@v ~̀ ovEnt h#kQ uprQm 

pYm`N@yn~ 6vn gr#{r\m@yhQ avX&w`vn~ sm|pRr\N kr a#w. 

cWn xQk~;ENWn~ mMQn~ sQÿvR ovEn~@g~ upsm|pq`v pQLQgw @n`h#kQ 

y#yQ sLkn~@n~ nm| @}~rv`q sm|pYq`@y~ k`n~w` anEg`mQkyn~ht 

upsm|pq` qQyh#kQ xQk~;ENW X`snyk~ @mkl @n`pvwQn bv 

eyQn~ aqhs~ @k@r\. ev#nQ ww~vykqW @}~rv`q xQk~;Rn~ vQsQn~ 

in~psEv lb`ÿn~ upsm|pq`v pmNk~ nWwQmy awQn~ vlAgO @v|. 

ehQ vlAgO x`vy wYQpQtk vQnyt anEv bEÿn~vhn~@s~ vQsQn~ 

mh`pYj`pwW @g ~̀wmQy@g~ anEg`mQk k`n~w`vn~ upsm|pq` kQrW@m| 

k`r\yy xQk~;Rn~ ht p#vrW@m|qW ÿn~ wWrNy mw pqnm| @v|. 

1998qW bEq~{gy` upsm|pq` kr\my s[h` up@y ~̀gW 

krgw~ upsm|pq` kr\mvl smbn~{ kQrWm nWwQmy vX@yn~ 

nQv#rqQy. xQk~;ENW X`sny pYwQ;~T`pny kr a#w. ey s~}Qr 
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nWwQmy pqnmk~ mw pvwQn awr @}~rv`q xQk~;ENW X`sny 

vX@yn~ pQLQgn~n` @ls il~l` sQtWmt ayQwQyq nQ@y ~̀jny 

kryQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ktQ @yÿm| 

qWGnQk`y   Dīghanikāya (PTS ed.) 
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wyQ@; ~̀   Taishō (CBETA) 

vQny   Vinaya (PTS ed.)    
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีตั้งใจจะตรวจสอบความชอบธรรมของการร้ือฟ้ืน

การอุปสมบทของภิกษุณี ท่ีเร่ิมตน้ท่ีพุทธคยา (ประเทศอินเดีย) พ.ศ. 
2541  
 
บทน า 

การน าเสนอของผูเ้ขียนอยู่บนพ้ืนฐานของการคดักรองท่ีได้
จากการศึกษาโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆของ “การร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์
และความเส่ือมของพระศาสนา” ซ่ึงผูเ้ขียนได้พยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการศึกษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งชั้นทุติยภูมิอย่างรอบดา้น 
(JBE 20:110-193) ส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้ศึกษาคือ ข้อมูลในพระไตรปิฎก
เพื่อท่ีจะแสวงหาค าตอบต่อค าถามถึงความชอบธรรมในการอุปสมบท
ภิกษุณีให้เป็นท่ีเข้าใจแก่ผูอ่้านทั่วไปได้ง่ายข้ึน การน าเสนอของ
ผูเ้ขียนครอบคลุมประเด็นเหล่าน้ี 

1. ภิกษุณีสงฆแ์ละการอุปสมบทท่ีพุทธคยา 
2. หลกัพระวินยัของเถรวาท 
3. ครุธรรมขอ้ท่ี 6 
4. สตรีท่ีขออุปสมบทท่ีพุทธคยา 
5. ปวตัตินีฝ่ายจีน 
6. การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆฝ่์ายเดียว 
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ภิกษุณสีงฆ์และการอุปสมบทที่พุทธคยา 
 มีการกล่าวถึงการก่อตั้งภิกษุณีสงฆใ์นพระธรรมวินยัของฝ่าย
เถรวาทปรากฏใน 
จุลวรรค วรรค 1 (X.1) กล่าวไวว้่า พระแม่นา้นางมหาปชาบดีเป็นปฐม
ภิกษุณีท่ีได้รับการอุปสมบท ในกรณีของพระนางนั้ น เป็นการ
อุปสมบทโดยการรับครุธรรม 8 
 ขอ้หน่ึงในครุธรรมท่ีนับว่าส าคญัมากในเร่ืองการอุปสมบท
ภิกษุณี คือ ครุธรรมขอ้ 6 ซ่ึงระบุว่า พึงรับการอบรมเป็นสิกขมานา
ก่อน 2 ปี หลงัจากฝึกอบรม 2 ปีแลว้ เธอควรจะขออุปสมบทในสงฆ์
สองฝ่าย คือภิกษุ และภิกษุณี 
 ในวรรค 2 ของจุลวรรคสูตร (X.2) กล่าวต่อจากวรรคท่ี 1 ว่า 
เมื่อพระแม่นา้นางอุปสมบทแลว้ พระนางทูลถามพระพุทธเจา้ว่า พระ
นางควรปฏิบติัอยา่งไรต่อกลุ่มนางสากิยานีท่ีติดตามพระนางมา และมี
ความปรารถนาท่ีจะบวชเป็นภิกษุณี พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้
พระภิกษุเป็นผูจ้ดัการอุปสมบทให ้
 ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคท่ี 17 ของจุลวรรคสูตร (X.17) ว่าผูท่ี้
ขอบวชสตรีละอายท่ีจะตอบขอ้ซักถามในอนัตรายิกธรรม (Vin II 
271) เป็นค าถามท่ีถามเก่ียวกบัอวยัวะเพศและการมีรอบเดือน เป็น
ธรรมดาท่ีสตรีในสมยัโบราณไม่รู้สึกสะดวกท่ีจะตอบค าถามเช่นนั้น
ต่อหนา้ผูช้าย โดยเฉพาะต่อหน้าภิกษุสงฆ ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นจุลวรรค
สูตรว่า เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบถึงปัญหาน้ี พระองค์จึงทรงด าริ
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แกไ้ขพระวินัยให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรงบญัญติัให้ภิกษุสงฆ์
ใหก้ารอุปสมบทต่อสตรีท่ีไดต้อบค าถามอนัตรายิกธรรมแลว้ต่อหน้า
พระภิกษุณีสงฆ ์ตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นสาระส าคญัท่ีกล่าวไวใ้น 
จุลวรรคสูตร 
 ล าดับต่อไปผูเ้ขียนจะตรวจสอบประวติัของภิกษุณีสงฆใ์น
กาลต่อมา ซ่ึงมีการแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของภิกษุณีสงฆ์
มาจนถึงประมาณศตวรรษท่ี 8 ก่อนท่ีจะสูญหายไปจากอินเดีย มีการ
สืบสายการอุปสมบทจากอินเดียไปศรีลงักาในสมยัพระเจ้าอโศก
มหาราช ในคัมภีร์ทีปวงศ์ ซ่ึงเป็นพงศาวดารศรีลงัการายงานไวว้่า 
พระเจา้ติสสะ กษตัริยข์องศรีลงักาขอให้พระมหินท์จดัการอุปสมบท
ใหแ้ก่พระนางอนุฬา พระชายา (น้องสะใภ?้) ของพระองค์ ในคมัภีร์
ทีปวงศ์ (15.76) กล่าวไวว้่า พระมหินท์เถระอธิบายให้พระเจา้ติสสะ
ฟังว่า จะตอ้งนิมนตภิ์กษุณีสงฆจ์ากอินเดีย เพราะว่า อะกัปปิยะ มหา
ราชา อิทธิปัปพัชชา ภิกขุโน “องคพ์ระมหาราชา ไม่เป็นการสมควรท่ี
พระภิกษุจะให้การบรรพชาแก่ภิกษุณีฝ่ายเดียว” นัยของประโยคน้ี
จ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา 
 ในพระวินยัไม่มีขอ้หา้มชดัเจนว่า หา้มมิใหพ้ระภิกษุบวชสตรี 
(เป็นภิกษุณี) มีเพียงในอรรถกถา พบขอ้แนะน าว่า สตรีผูข้อบวชควร
ไดรั้บการบวชโดยภิกษุณีเท่านั้น (Sp V 967) เมื่อพิจารณาขอ้ความ
ดงักล่าวในบริบทของคมัภีร์ทีปวงศ์ ดูเหมือนว่า ค  าว่า บรรพชา มิได้
ใชต้ามนยัแห่งพระวินัยว่า อุปสมบท เป็นการแยกระดบัท่ีสูงข้ึนของ 
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“การบวช” แต่ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทีปวงศ ์แสดงถึงความหมายของการ
เปล่ียนจากฆราวาสเป็นบรรพชิต นัน่ก็คือ ค  าว่า บรรพชา ตามนัยแห่ง
คมัภีร์ทีปวงศจึ์งครอบคลุมทั้งความหมายแห่ง “การบวช” และ “การ
ยกระดบัขั้นของการบวช” 
 เม่ือพระเจ้าติสสะ เพ่ิงจะหันเข้ามารับนับถือพุทธศาสนา 
พระองคอ์าจจะไม่ทรงคุน้เคยกบัลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของการบวช ดงั
พระด ารัส “ขอบวช” ท่ีพระองคต์รัสว่า “ปัพพาเชหิ อนูลกงั” (ทีปวงศ์ 
15.75) จึงเป็นธรรมดาท่ีพระมหินท์เถระทูลตอบด้วยศพัท์บัญญัติ
เดียวกัน ในคัมภีร์ทีปวงศ์ (ทีปวงศ์ 16.38) ยงัคงใชค้  า ปัพพชิต สืบ
ต่อมาเมื่อกล่าวถึงพระนางอนุฬาและผูติ้ดตามพระนางเขา้รับการบวช 
ถึงแมว้่านางเหล่านั้นจะเป็นภิกษุณี ซ่ึงไม่ใช่สามเณรีแลว้ก็ตาม ดงันั้น
จึง เป็น ส่ิง ท่ี ค่อนข้างชัด เจนว่ า การใช้ค  าว่ า  “บรรพชา”  และ 
“อุปสมบท” อยูภ่ายใตค้วามหมายของค าว่า ปัพพชิต 
 ตอนน้ีเราจะกลบัมาท่ีประเด็นของ ประวติัภิกษุณีสงฆ ์ในศรี
ลงักาภิกษุณีสงฆ ์ก่อตั้งข้ึนดว้ยการช่วยเหลือของคณะภิกษุณีสงฆจ์าก
อินเดีย โดยการน าของพระนางสังฆมิตตา ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึง
ศตวรรษท่ี 11 (ค.ศ. 1017) ในช่วงระยะเวลาความวุ่นวายทางการเมือง 
ไดเ้กิดการท าลายวดั ส านักปฏิบติัภิกษุณีจนหมดส้ิน ภิกษุณีสงฆจึ์ง
สูญไปจากศรีลงักา 
 ก่อนท่ีภิกษุณีสงฆจ์ะสูญไปนั้น ในตน้ศตวรรษท่ี 5 (ค.ศ. 433) 
คณะภิกษุณีสงฆ์จากศรีลังกากลุ่มหน่ึงได้ไปบวชให้กับสตรีใน
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ประเทศจีน (T L 939c) พระวินยัของเถรวาทไดแ้ปลออกเป็นภาษาจีน
ในปลายศตวรรษท่ี 5 แต่ต่อมาก็สูญหายไป (T LV 13b) เขา้ใจว่าน่าจะ
เป็นช่วงความไม่สงบทางการเมือง ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 5 มีค  าสั่งจาก
ราชส านักให้วดัทุกแห่งถือตามวินัยของนิกายธรรมคุปต์ (T L 793c) 
นบัแต่นั้นมา ทั้งภิกษุ ภิกษุณีจีน ถือตามพระวินยัของนิกายน้ี 
 การสืบสายการบวชภิกษุณีท่ีเพ่ิงมีการร้ือฟ้ืนในศรีลงักาโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากภิกษุณีสงฆฝ่์ายจีน พิธีบวชไดจ้ดัข้ึนท่ีพุทธค
ยา ปี ค.ศ.1998 (พ.ศ. 2541) แมว้่าจะมีภิกษุณีสงฆม์าก่อนหน้าน้ีแลว้ 
แต่การบวชท่ีพุทธคยาในปี ค.ศ. 1998 ไดท้ าให้ภิกษุณีสงฆศ์รีลงักา
ได้รับแรงบันดาลใจ และนับแต่นั้นมาก็ได้มีการจัดการอุปสมบท
ภิกษุณีข้ึนในประเทศศรีลงักา 
 ในการอุปสมบทภิกษุณีท่ีพุทธคยานั้น ผูข้อบวชได้รับจีวร
และบาตรตามแบบเถรวาท และไม่ได้รับศีลโพธิสัตว ์หลงัจากเสร็จ
การอุปสมบทท่ีพุทธคยา (เฉพาะภิกษุณีศรีลงักา) ไดรั้บการอุปสมบท
คร้ังท่ีสอง โดยพระภิกษุฝ่ายเถรวาทเป็นผูใ้ห้การอุปสมบท ประเด็น
ค าถามท่ีส าคญัในตอนน้ีก็คือ การอุปสมบทคร้ังน้ี จะนับว่าถูกต้อง
ตามขั้นตอนพระวินัยของเถรวาทหรือไม่ ในการท่ีจะตอบค าถามน้ี 
ก่อนอ่ืนผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงหลกัวินยัของเถรวาทเสียก่อน 
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หลกัพระวนิัยของเถรวาท  
 ค าว่า เถรวาท หมายถึงวาทะหรือ คติของพระเถระ ในคมัภีร์
ทีปวงศ์ใชค้  าว่า เถรวาท เพื่อหมายถึง “ค าสอน” ตามท่ีไดร้วบรวมโดย
พระเถระตั้งแต่ปฐมสงัคายนา ท่ีกรุง 
ราชคฤห์ ทั้งในทีปวงศ์ และในอรรถกถาของกถาวัตถุ ใชเ้รียกพุทธ
ศาสนาในศรีลังกาท่ีรักษาวาทะท่ีพระเถระได้สวดท่องเมื่อคร้ัง
ปฐมสังคยานาไวเ้ป็นภาษาบาลี ลกัษณะส าคญัตามนัยของการใชค้  า
เถรวาทจึงหมายถึง พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลีซ่ึงเป็นพระคมัภีร์ของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีไดม้ีการพฒันาใชใ้นหลายประเทศใน
ทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงไดใ้ช้ประโยชน์จาก
ภาษาบาลีร่วมกนั ในการใชเ้ป็นภาษาในพิธีการทางศาสนา 
 กฎเกณฑ์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีในส่วน
ของพระวินัย จึงถือเป็นหลกัการส าคญัส าหรับพระสงฆใ์นนิกายเถร
วาท ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถา (Sp I 231) ท่ีอธิบายพระวินัย ได้
ช้ีให้เห็นความส าคัญของวจนะในพระไตรปิฎก โดยระบุชัดเจนว่า 
ความคิดเห็นของปัจเจกไม่หนักแน่นเช่ือถือไดเ้หมือนกบัค าอธิบาย
ของพระอาจารยใ์นสมยัโบราณไดบ้นัทึกไวใ้นอรรถกถา และท านอง
เดียวกนั ค  าอธิบายของพระอรรถกถาจารยก์็ไม่หนักแน่นเท่ากบัพระ
บาลีในพระไตรปิฎก (อตฺตโนมติโต อาจริยวาโท พลวตโรฯ ... อาจริ
ยวาทโต หิ สุตฺตานุโลม ํพลวตรํฯ) กล่าวโดยสรุป พระบาลีธรรมวินัย
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เป็นขอ้อา้งอิงหลกัเมื่อเกิดการแยง้ถามถึงการตดัสินความชอบธรรม 
ในสงฆข์องเถรวาทนิกาย 
 ส าหรับประเด็นเร่ืองการร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ในสายเถรวาท 
พระวินัยในพระบาลีจึงมีความส าคญัท่ีสุด  การท่ีจะเสนอให้มีการ
แกไ้ขกฎเกณฑ์เพ่ือร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆ ์เมื่อมองตามแง่ของพระวินัยท่ี
ไดจ้ารึกไวย้อ่มเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้เพราะการเสนอดงักล่าว ผิดไป
จากหลกัการของเถรวาท นัน่คือ ตอ้งเก็บรักษาวตัรปฏิบติัตามครรลอง
แห่งกฎระเบียบท่ีระบุในพระธรรมวินัยแห่งพระไตรปิฎกฉบบัภาษา
บาลี 
 ในสุมงัคลวลิาสินี (Sv I 11) อรรถกถาอธิบายทีฆนิกาย เล่าถึง
การสวดในปฐมสงัคายนาว่า เร่ิมตน้ท่ีพระวินยัก่อน เพราะเห็นว่า พระ
วินยัเป็นหวัใจของการปฏิบติัของพระสงฆ ์ค  าสอนของพระพุทธองค์
จะอยูไ่ดเ้มื่อพระสงฆย์งัรักษาพระวินยั (วินเย ฐิเต สาสนัง ฐิตัง โหติ) 

 ข้อ เสนอ ท่ีจ ะให้ป รับ เป ล่ียนพระวินั ย  นอกจ าก จะ

คลาดเคล่ือนไปจากส่ิงท่ีถือเป็นแกนหลกัแห่งพลงัชีวิตของค า

สอนของพระพุทธองคแ์ลว้ ยงัเป็นขอ้เสนอแนะท่ีไม่อยู่ในกรอบ

วิถีปฏิบติั ยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ในมหาปรินิพพานสูตร (DN 

II 77) พระพุทธองค์ทรงเน้นถึงปัจจยัท่ีจะน าสาวกของพระองค์

ให้เจริญ และป้องกันการเส่ือมถอย หน่ึงในปัจจัยเหล่านั้นคือ 

ภิกษุไม่พึงบญัญติัส่ิงท่ีพระองค์ไม่ไดท้รงบญัญติั และไม่พึงเพิก
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ถอนส่ิงท่ีพระองค์ทรงบญัญติัไวแ้ลว้ (อปฺปญฺญตฺต ํน ปญฺญฺเปส

สนฺติ ปญฺญตฺต ํน สมจุฉินทิสสนฺติ) ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองไร้สาระท่ีจะ

โตแ้ยง้กบัพุทธบริษทัสายเถรวาท ขณะเดียวกนัการเสนอให้มีการ

เปล่ียนแปลงเป็นการคดัคา้นโดยตรงต่อวิถีปฏิบัติของนิกายเถร

วาท ซ่ึงวิถีปฏิบติัน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัต่อการเจริญสืบต่อศาสนาของ

ตน 

 การร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์จึงมิใช่เป็นเพียงประเด็นของความ
เสมอภาคทางเพศ ปัญหาอนัเกิดจากการเลือกปฏิบติัเป็นคุณค่าส าคญั
ของโลกสมยัใหม่ แต่ประเด็นเหล่าน้ีมิใช่เกณฑก์ารตดัสินท่ีสังฆะฝ่าย
เถรวาทจะน ามาเก่ียวขอ้ง นัน่คือ ปัญหาจริงๆ อยูท่ี่ความเขา้ใจในหลกั
พระวินยัซ่ึงเป็นแกนหลกัของสงฆใ์นสายเถรวาท 
 สมมติว่า ผูห้ญิงท่ีตอ้งการเป็นภิกษุณีไปบวชในสายธรรม
คุปตข์องจีน แลว้นุ่งห่มจีวรและเขา้ร่วมสังฆกรรม ผูท่ี้ยึดถือตามแนว
ประเพณีนิยมก็คงไม่ว่าอะไรนกั เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ยอมรับเธอว่า เธอ
เป็นภิกษุณีของเถรวาท ปัญหาจึงไม่ไดอ้ยู่ตรงท่ีเธออยากเป็นภิกษุณี 
ค  าถามอยูท่ี่ หากเธอบวชในสายธรรมคุปตข์องจีน เธอจะเป็นท่ียอมรับ
ว่าเป็นสมาชิกในสงัฆะของเถรวาทหรือไม่ต่างหาก 
 ค าถามลกัษณะน้ี จะต้องพิจารณากันในบริบทของฝ่ายเถร
วาท โดยเฉพาะจะตอ้งพิจารณาตามเง่ือนไขในพระวินยัฝ่ายบาลี แมว้่า
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การจะเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ ฯลฯ อาจจะมีอิทธิพลต่อการ
พิจารณาในกรณีท่ีพระวินัยไม่ชัดเจน ซ่ึงในความก ากวมน้ีไม่มี
ลกัษณะของการตดัสินช้ีขาด ความส าคญัของการตัดสินคือ เกณฑ์
ความชอบธรรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบในฝ่ายเถรวาท 
 ดงันั้น หากกฎระเบียบในพระวินัยของฝ่ายเถรวาทแสดงให้
เห็นว่า การร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไม่ได ้การอนุมติัการร้ือฟ้ืนดงักล่าวก็ย่อมจะมีโอกาสน้อย ใน
ขณะเดียวกนัหากการร้ือฟ้ืนกระท าไดส้ าเร็จโดยปราศจากการละเมิด
กฎวินยั ก็จะไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แทจ้ริงอนัใดจะมาปฏิเสธการยอมรับว่า
ภิกษุณีสงฆไ์ดรั้บการฟ้ืนคืน 
 ด้วยความเข้าใจเช่นน้ี ผูเ้ขียนจะยอ้นกลบัไปพิจารณาใน
ประเด็นหลกัพระวินัย การอภิปรายของผูเ้ขียนจะมุ่งไปท่ีหลกัพระ
ธรรมวินยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสอนท่ีกล่าวไวใ้น สมันตปาสาทิกา (Sp 
I 231) ว่า บญัญติัในพระวินยัส าคญักว่าค  าอธิบายท่ีปรากฏในชั้นอรรถ
กถาหรือความคิดเห็นของปัจเจกบุคคล บญัญติัแห่งพระวินยัจะถือเป็น
มาตรฐานขั้นเด็ดขาดในการท่ีจะประเมินว่า การร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆใ์น
สายเถรวาทเป็นเร่ืองท่ีจะท าไดห้รือไม่ตามหลกัเกณฑข์องพระวินยั 
 ส่วนความคิดเห็นของปัจเจกบุคคล ผูเ้ขียนจะพิจารณาจาก
ค าอธิบายพระวินยัตามเหตุการณ์นั้นๆ อยา่งตรงไปตรงมา การอธิบาย
เช่นน้ีจะเป็นไปตามท่ีปรากฏในพระวินัย จะเป็นกรอบพ้ืนฐานท่ีจะ
ตดัสินตามกฎวินัยของสายเถรวาท ดว้ยเหตุผลหลายประการ ท าให้
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ผูเ้ขียนเช่ือว่า เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจจะแตกต่างกนัไป แต่แมก้ระนั้น 
ความคิดเห็นนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
ประเด็นท่ีเราก  าลงัพิจารณา นัน่คือ การพิจารณาประเด็นทางพระวินัย
โดยการอา้งอิงถึงหลกัฐานทางพระวินัยเอง ท่ีเรียกว่า หลกัฐานทาง
พระวินยั คือพระบาลีวินยั นัน่คือ ค  าอภิปรายของขา้พเจา้เก่ียวขอ้งกบั
การอา้งอิงพระวินยักบัประเด็นความชอบธรรมแห่งภิกษุณีสงฆ ์ตอ้ง
อยูใ่นกรอบแห่งบญัญติัพระไตรปิฎก ไม่ข้ึนกบัความเช่ือส่วนตวัของ
ผูเ้ขียนว่าเหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 
 
ครุธรรมข้อที่ 6 
 ค าว่าครุธรรม แปลว่า “ข้อธรรมท่ีพึงเคารพ” มีความหมาย
เฉพาะในทางพระวินัย โดยทัว่ไปค าว่า ครุ อาจจะหมายถึง หนัก ท่ี
ตรงกันข้ามกับ เบา  หรือในความหมายว่ า “ ท่ีพึงเคารพ” ใน
ความหมายท่ีตรงกนัขา้มกบั “ไม่พึงเคารพ” 
 ตวัอย่างตามนัยยะแรก ปรากฏในจุลวรรค (X.1) เมื่อภิกษุณี
ละเมิดครุธรรมจะตอ้งประพฤติมานตั ก่ึงเดือนในสงฆ ์2 ฝ่าย ค  าว่า ครุ
ธรรมตรงน้ี หมายถึงการละเมิดสังฆาทิเสส ซ่ึงมีบทลงโทษคือการ
ประพฤติมานตั หลงัจากนั้น ผูท่ี้ตอ้งอาบติัน้ี จะตอ้งถืออพัภาน อาบติั
สังฆาทิเสส ถือเป็นอาบัติหนัก ผูล้ะเมิดถูกขับออกจากสงฆ์ใน
ระยะเวลาสั้นๆ การใชค้  าว่า ครุธรรม ตรงน้ี หมายถึงอาบติัหนกั 
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 แต่ในจุลวรรคเช่นเดียวกนั ก็ใชค้รุธรรมในความหมายท่ีต่าง
ไป (X.1) เมื่อใชต้ามนยัยะแห่งธรรม 8 ประการท่ีพระนางมหาปชาบดี
รับเพ่ือเป็นการอุปสมบทของพระนางนั้น เม่ือไดพิ้จารณาโดยละเอียด
แลว้ พบว่า ค  าว่า ครุ มิไดม้ีความหมายว่า หนัก เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
กรณีอาบติัสงัฆาทิเสส 
 มีหลายขอ้ในครุธรรมเป็นอาบัติปรากฏในส่วนอ่ืนของพระ
วินยั แต่ไม่มีขอ้ใดเลยท่ีเป็นสังฆาทิเสส ในทางตรงกนัขา้ม ครุธรรม
ขอ้อ่ืนท่ีปรากฏนั้น ลว้นอยู่ในหมวดปาจิตตีย ์ปาจิตตียเ์ป็นอาบติัเบา 
วิธีแกก้็เพียงแสดงอาบติัแก่ภิกษุรูปอ่ืน ก็สามารถปลงอาบติันั้นได ้ถา้
เป็นปาจิตตียท่ี์เก่ียวกบัขา้วของ ก็เพียงมอบของนั้นคืน (ใหส้งฆ)์ 
 ในครุธรรมขอ้ 2 ท่ีภิกษุณีพึงถือปฏิบติัก็คือ การไม่จ  าพรรษา
ในอารามท่ีไม่มีพระภิกษุสงฆ์ ครุธรรมขอ้น้ีตรงกบัปาจิตตียข์อ้ 56 
ส าหรับภิกษุณีปรากฏในภิกขุนีวิภงัค ์(Vin IV 313) 
 ครุธรรมข้อ 3 ระบุว่าภิกษุณีจะต้องถามวันอุโบสถจาก
พระภิกษุทุกก่ึงเดือน และจะตอ้งมารับโอวาทจากพระภิกษุ ขอ้น้ีก็ตรง
กบัปาจิตตียข์อ้ 59 ในภิกขุนีวิภงัค ์(Vin IV 315) 
 ครุธรรมขอ้ท่ี 4 ระบุว่าภิกษุณีจะตอ้งปวารณาในสงฆ ์2 ฝ่าย 
ตรงกบัปาจิตตีย ์ขอ้ท่ี 57 ในภิกขุนีวิภงัค ์(Vin IV 314) 
 ครุธรรมข้อท่ี 7 ระบุว่า ภิกษุณีจะต้องไม่ดุด่าว่ากล่าวภิกษุ 
ตรงกบัปาจิตตียข์อ้ 52 ในภิกขุนีวิภงัค ์(Vin IV 309) 
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 เป็นท่ีชดัเจนว่า ครุธรรมเหล่าน้ีอยู่ในหมวดปาจิตตีย ์ไม่ใช่
อาบติัหนกัท านองเดียวกบัสงัฆาทิเสส 
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีควรพิจารณาก็คือ ครุธรรม 8 ไม่ควรระบุ
บทลงโทษแก่ผูท่ี้ละเมิด ท่ีจริงแลว้ครุธรรม 8 นั้น มีลกัษณะต่างไป
จากสิกขาบทอ่ืนๆในพระวินัย เพราะมิได้เกิดข้ึนจากการท าผิดท่ี
เกิดข้ึนจริง ตรงกันข้ามเป็นส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไวก่้อน
ล่วงหน้า ยิ่งกว่านั้ นเป็นการบัญญัติให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องท่ีย ังไม่ได้
อุปสมบท ในจุลวรรคนั้น พระนางมหาปชาบดี เป็นภิกษุณีหลงัจาก
การท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัครุธรรม 8 และพระนางตดัสินพระทยัท่ี
จะนอ้มรับครุธรรม ลกัษณะของครุธรรม 8 จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างไป
จากสิกขาบทอ่ืนๆท่ีพบในพระวินยั 
 ขอ้สงัเกตน้ีชดัเจนยิง่ข้ึนเม่ือพิจารณาปาจิตตียข์อ้ท่ีตรงกบัครุ
ธรรม ภิกขุนีวิภังค์บรรยายว่า พระพุทธองค์ทรงบัญญัติปาจิตตีย์
เหล่าน้ี เพ่ือสนองต่อเหตุกรณีใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภิกษุณี จากมุมมอง
ของพระวินยั เหตุการณ์เหล่าน้ีตอ้งเกิดข้ึนหลงัจากการบญัญติัครุธรรม 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงการท่ีจะมีภิกษุณีสงฆเ์กิดข้ึนมา 
 ปาจิตตียท่ี์เก่ียวข้อง คือ ข้อ 52, 56, 57 และ 59 มีลกัษณะ
เดียวกบัการบญัญติัวินยัขอ้อ่ืนๆ นัน่คือ ผูก้ระท าผดิคนแรก อธิกมัมิกะ 
ไม่มีความผิด (อนาบัติ) นั่นก็คือ คนท่ีละเมิดปาจิตตียท่ี์ตรงกับครุ
ธรรม ขอ้ 2, 3, 4 และ 7  
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ไม่ตอ้งอาบติั หลงัจากท่ีปาจิตตียเ์หล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้ ผูล้ะเมิดจึงจะถือ
ว่าตอ้งอาบติั 
 ในทางกลบักนัแสดงว่า ถา้มองตามแง่ของพระวินัย ครุธรรม
ทั้ง 8 ขอ้มิใช่สิกขาบทในตัวของมนัเอง มิฉะนั้นแลว้ จะล่วงละเมิด
มิได้เมื่อได้บัญญัติแล้ว และยงัสามารถเป็นอิสระโดยไม่ต้องถูก
ลงโทษ ก็ต่อเม่ือปาจิตตียเ์กิดข้ึนแลว้ ผูล้ะเมิดจึงจะถือว่าอาบติั 
 โดยสรุป ครุธรรม 8 ไม่ใช่สิกขาบทท่ีจะมีการลงโทษ 
เพียงแต่ควรเคารพ ค าอธิบายครุธรรม 8 ในแต่ละขอ้ท่ีปรากฏในจุลล
วรรค (X.1) บ่งช้ีว่า เป็นส่ิงท่ีตอ้งเคารพ ให้เกียรติอย่างยิ่ง (สักกัตวา 
ครุกัตวา มาเนตวา ปูเชตวา) นัน่ก็คือ หลกัธรรมท่ีพึงเคารพนัน่เอง 
 เม่ือมีความเขา้ใจในธรรมชาติของครุธรรมเช่นน้ี คราวน้ีจะ
พิจารณา ครุธรรมข้อ 6 หลกัธรรมท่ีพึงเคารพข้อน้ีระบุว่า สตรีท่ีพึง
ปรารถนาอุปสมบทเป็นภิกษุณี จะตอ้งเป็นสิกขมานามา 2 ปี จากนั้น
พึงขออุปสมบทจากสงฆส์องฝ่าย (Vin II 255) หลกัธรรมท่ีพึงเคารพ
ขอ้น้ีมีว่า 
 สิกขมานาท่ีรักษาอนุธรรม 6 มาแลว้ ๒ ปีควรขออุปสมบท
ในสงฆส์องฝ่าย (ทเว วัสสานิ ฉสุ ธัมเมสุ สิกขิตสิกขายะ สิกขมานา
ยะ อุภโตสังเฆ อุปสัมปทา ปริเยสิตัพพา)  
 การท่ีจะต้องฝึกอบรมสิกขมานาก็ เป็นปาจิตตีย์ข้อท่ี 63 
ปรากฏในภิกขุนีวิภงัค์ (Vin IV 319) แต่การท่ีจะตอ้งท าในสงฆส์อง
ฝ่ายนั้น ไม่พบในสิกขาบทอ่ืนในพระวินยั 
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สตรีที่ขออุปสมบทที่พุทธคยา 
 นัยยะในครุธรรมข้อท่ี 6 น้ี ท าให้เกิดค าถาม 2 ประการ ท่ี
เก่ียวกบัการอุปสมบทท่ีพุทธคยา 
 1. สตรีผูข้ออุปสมบทจะมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่หาก
รักษาอนุธรรมมาแลว้ 2 ปี 
 2. ภิกษุณีฝ่ายจีนท่ีเป็นปวตัตินี หรืออุปัชฌายา จะไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นปวตัตินีจากฝ่ายเถรวาทหรือไม่ 
 ส าหรับในประเด็นแรกนั้น สตรีผูข้ออุปสมบทจากศรีลงักา
ไดรั้บการคดักรองมาอยา่งดีจากทศศีลมาตาท่ีมีอายกุารบวชมานาน ยิง่
ไปกว่านั้น ลว้นไดรั้บการอบรมเป็นกรณีพิเศษส าหรับการอุปสมบท 
เพราะว่านางเป็นทศศีลมาตากนัมาคนละหลายปี ไดรั้บการบ่มเพาะใน
วินัยของนักบวชท่ีครอบคลุมอนุธรรมท่ีจ  าเป็นส าหรับสิกขมานา 
เพียงแต่ไม่ไดผ้า่นพิธีการบวชเป็นสิกขมานาอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 
 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การอบรมเป็นสิกขมานาก็
ครอบคลุมอยูใ่นปาจิตตียด์ว้ย (ขอ้ 63) ในภิกขุนีวิภงัคอ์ธิบายว่า สตรีท่ี
ยงัมิไดฝึ้กอบรมเป็นสิกขมานา ครบ 2 ปี หากไดรั้บการอุปสมบท ผูท่ี้
ให้การอุปสมบท คือ ปวตัตินีตอ้งอาบัติ เป็นแบบแผนมาตรฐานใน
พระวินยัว่าสิกขาบทแต่ละสิกขาบทจะมีกรณีท่ีเกิดข้ึน ตามแบบแผนน้ี 
ภิกขุนีวิภงัค ์จะอธิบายต่อ ส าหรับกรณีท่ีสตรีผูข้อบวช เป็นสิกขมานา
มาไม่ครบ 2 ปี มีการกล่าวถึง 3 กรณี กล่าวคือ การอุปสมบทนั้ น
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ถูกต้องเป็นธัมมกัมมะ กับอีก 3 กรณีท่ีไม่ถูกต้อง เป็นอธัมมกัมมะ 
(Vin IV 320) 3 กรณีแรก คือ 

1. การกระท านั้นถกูตอ้ง การท่ีเธอใหก้ารอุปสมบทโดยรู้ว่า
เป็นการกระท าท่ีถูกต้อง ธัมมกัมเม ธัมมกัมมสัญญา 
วุฏฐาเปติ 

2. การกระท านั้นถกูตอ้ง เธอให้การอุปสมบทโดยไม่แน่ใจ 
(ว่าถกูตอ้ง) ธัมมกัมเม เวมติกา วุฏฐาเปติ 

3. การกระท านั้นถกูตอ้ง เธอใหก้ารอุปสมบท โดยเขา้ใจว่า
การกระท านั้นไม่ถูกตอ้ง ธัมมกัมเม อธัมมกัมมสัญญา 
วุฏฐาเปติ 

กรณีทั้ง 3 น้ีมีความต่างกนั โดยท่ีปวตัตินีเองอาจจะเขา้ใจว่า 
1) การกระท านั้นถูกตอ้ง 2) อาจจะสงสัยในความถูกตอ้ง 3) อาจจะ
เขา้ใจว่าการกระท านั้นไม่ถูกตอ้ง ในทั้ง 3 กรณีน้ี ปวตัตินีตอ้งอาบติั
ปาจิตตีย ์แต่การท่ีผูข้ออุปสมบทไม่ไดเ้ป็นสิกขมานามาครบ 2 ปี การ
อุปสมบทของเธอยงัถือว่าถูกต้อง ชัดเจนว่า การอุปสมบทภิกษุณี
ไม่ไดเ้ป็นโมฆะ แมว้่าเป็นสิกขมานาไม่ครบ 2 ปี (เมื่อบวชแลว้) ก็ยงั
ถือว่า เป็นภิกษุณี 
 ดงันั้น จากมุมมองของพระวินยัเอง การอุปสมบทภิกษุณี โดย
ท่ีเธอไม่ได้เป็นสิกขมานามาครบ 2 ปี ก็ยงัถือว่าเป็นภิกษุณี นั่น
หมายความว่า การอุปสมบทท่ีพุทธคยาก็ยงัไม่เป็นอุปสรรคแมว้่าผูข้อ
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อุปสมบทไม่ไดเ้ป็นสิกขมานามาก่อน แต่ในความเป็นจริง ซ่ึงไดก้ล่าว
ไวแ้ลว้ นางก็ไดรั้กษาพระวินยัในลกัษณะเดียวกนัมาแลว้ 
 
ปวตัตนิีฝ่ายจนี 
 ปวตัตินีฝ่ายจีนนั้น ก็สืบสายการอุปสมบทมาจากภิกษุณีศรี
ลงักาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5 แต่ปัจจุบนัภิกษุณีจีนถือปาฏิโมกข์ท่ีต่างไป 
กล่าวคือ เป็นนิกายธรรมคุปต์ ซ่ึงเป็นนิกายท่ีราชส านักจีนบงัคบัให้
พระสงฆทุ์กนิกายถือเหมือนกนัหมดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 วินยัของธรรม
คุปต์นอกจากส าหรับภิกษุณีจะมีสิกขาบทมากกว่าพระวินัยของสาย
เถรวาทแล้ว สิกขาบทบางข้อท่ีมีเหมือนกันก็ก  าหนดขอบเขตท่ี
แตกต่างกันยิ่งกว่านั้ น ท่ีมาของสิกขาบทบางข้อก็ยงัต่างกันไป 
กรรมวาจาท่ีใชใ้นการสวดสมมติสีมาก็มีความแตกต่างไปจากของเถร
วาท 
 เช่นน้ีจึงถือว่านิกายธรรมคุปต์เป็นนานาสังวาสท่ีต่างไปจาก
เถรวาท เมื่อเป็นนานาสงัวาสจึงไม่สามารถท่ีจะท าสงัฆกรรมท่ีฝ่ายเถร
วาทยอมรับได ้
 ในพระวินยั นานาสังวาส หมายถึงกรณีท่ีมีความแตกต่างใน
สิกขาบท นั่นหมายถึง อุปสัมบนั (คือผูท่ี้อุปสมบทแลว้) มีความเห็น
ต่างไปจากคณะสงฆท่ี์ตนสงักดัเก่ียวกบัอาบติัใดอาบติัหน่ึงร่วมกนักบั
อุปสมับนัอ่ืน ประกอบสังฆกรรมแยกไปจากคณะสงฆ ์คณะสงฆจึ์ง
สวดประกาศตดัอุปสมับนัท่ีว่าน้ีออกจากการท าสงัฆกรรมร่วม 
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 นานาสังวาสเกิดข้ึนจากการตีความพระวินัยท่ีต่างกัน ซ่ึง
อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนัในความเขา้ใจ
ในพระวินัยข้อนั้ น ผูท่ี้เป็นนานาสังวาสก็สามารถกลับคืนมาเป็น
สมานสงัวาสกบัคณะสงฆเ์ดิมได ้
 ในมหาวรรค (X.I) อธิบายวิธีท่ีจะกลับคืนมาเป็นสมาน
สงัวาสนั้น สามารถท าได ้2 วิธี (Vin I 340) ประการแรก พระรูปนั้น
ยอมรับความคิดเห็นของหมู่คณะก็สามารถกลบัคืนสู่คณะสงฆ์ได ้
อัตตนา อัตตานัง สมานสังวาสกัง กโรติ ในกรณีน้ี เป็นการกลบัคืนสู่
คณะสงฆด์ว้ยตนเอง เกิดข้ึนเม่ือตนเองเพิกถอนทรรศนะเดิมของตนท่ี
ขดัแยง้กบัคณะสงฆเ์สีย และยอมรับทรรศนะท่ีคณะสงฆย์ึดถือในการ
ตีความพระวินยัขอ้นั้นๆ 
 อีกวิธีหน่ึง คณะสงฆย์อมรับกลบัคืนสู่คณะสงฆห์ลงัจากท่ีถูก
ขบัออกไปจากหมู่คณะ ดว้ยไม่เห็นอาบติั ไม่ยกเลิกทรรศนะนั้นๆ 
 ส าหรับการอุปสมบทภิกษุณีนั้ น ไม่เข้าข่ายกรณีท่ีสองน้ี 
เพราะไม่มีหลกัฐานใดๆ ท่ีระบุว่าเถรวาทได้สวดเพิกถอนฝ่ายธรรม
คุปต ์ทั้งสองนิกายเกิดข้ึนจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ 
 ดังนั้น ก็จะเข้าข่ายเฉพาะประเด็นแรก ความแตกต่างใน
สิกขาบทของทั้งสองนิกายอาจจะตกลงกนัไดเ้ม่ือ ภิกษุณีท่ีอุปสมบท
ใหม่ตดัสินใจว่าจะถือตามพระวินยัของฝ่ายเถรวาท ดว้ยการตกลงกนั
ชดัเจนเช่นน้ี ก็อาจจะปรับมาสู่สมานสงัวาสได ้
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 การอุปสมบทท่ีพระภิกษุฝ่ายเถรวาทท าซ ้ าหลังจากการ
อุปสมบทในสองสงฆแ์ลว้ท่ีพุทธคยา น่าจะถือเป็นการรับเขา้สู่เถรวาท
โดยคณะสงฆ ์การกระท าดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัสงัฆกรรมท่ีจะปรับ
การเป็นนานาสงัวาสมาสู่สมานสงัวาส 
 ในวิธีน้ี การอุปสมบทท่ีฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ท าก็จะท าหน้าท่ี
ตามท่ีคณะสงฆถื์อปฏิบัติในปัจจุบันท่ีเรียกว่า ทฬัหีกรรม นัยอกัษร
หมายถึง “ท าใหม้ัน่คงข้ึน” ซ่ึงกล่าวถึงการแสดงออกอยา่งเป็นทางการ
ของภิกษุ หรือภิกษุสงฆห์มู่ใดท่ีบวชมาแลว้จากส านักอ่ืน ไดรั้บการ
ยอมรับจากภิกษุสงฆใ์นส านกัท่ีภิกษุรูปนั้นหรือหมู่นั้นประสงคเ์ขา้อยู่
ร่วม เป็นวิธีท่ีใชใ้นการท่ีจะแปลงนิกาย (เช่น แปลงจากมหานิกาย 
เป็นธรรมยตุ)  
 แมว้่า การกระท าเช่นน้ีจะท าให้การแกปั้ญหานั้นเป็นไปได ้
แต่ก็อาจจะยงัไม่ปลงใจรับนัก จริงๆแลว้ ในพระวินัย กล่าวถึงสมาน
สงัวาสในกรณีท่ีมีความแตกต่างในการอธิบายพระวินัย แต่ตรงน้ีเป็น
ความแตกต่างในพระวินัยเอง ดงันั้นจึงตอ้งให้แน่ใจว่า ความร่วมมือ
จากภิกษุณีจีนนิกายเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะขาดมิไดใ้นการร้ือฟ้ืนภิกษุณี
สงฆ์สายเถรวาท จึงเป็นค าถามท่ีผูเ้ขียนจะพิจารณาต่อไปนั่นคือ 
ประเด็นเร่ืองการบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆฝ่์ายเดียว 
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การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว 
 ถา้มองอยา่งผิวเผิน จะคิดว่าการอุปสมบทโดยสงฆฝ่์ายเดียว
เป็นไปไม่ไดโ้ดยครุธรรมขอ้ท่ี 6 แต่เราตอ้งระลึกดว้ยว่า ครุธรรมเป็น
ธรรมท่ีพึงเคารพ มิใช่สิกขาบทท่ีหากละเมิดแลว้จะตอ้งมีอาบติั และ
ประเด็นส าคัญท่ีเรามกัจะมองข้ามเสมอ ก็คือ ครุธรรมเป็นส่ิงท่ีให้
ภิกษุณีและสิกขมานาถือปฏิบติั ครุธรรมมิใช่สิกขาบทของพระภิกษุ 
 ในจุลลวรรค (X.5) เล่าถึงภิกษุณีท่ีบวชใหม่ ไม่รู้ว่าจะสวด
ปาฏิโมกขอ์ยา่งไร ไม่รู้ว่าจะปลงอาบติัอยา่งไร (Vin II 259) ท าใหเ้ห็น
ภาพและเข้าใจได้ถึงท่ีมาในครุธรรมข้อท่ี 6 ให้ภิกษุณีสงฆ์ท่ีเพ่ิง
เกิดข้ึนใหม่นั้น จดัการอุปสมบทตามแนวทางเช่นเดียวกบัภิกษุสงฆ ์
ในบริบทเช่นนั้น ก็เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีจะตอ้งให้แน่ใจว่า ภิกษุณีไม่
จดัพิธีอุปสมบทโดยไม่มีภิกษุ นัน่คือ ครุธรรมขอ้ท่ี 6 เป็นการป้องกนั
มิให้ภิกษุณีจดัการอุปสมบทด้วยตวัเอง และหมายความดว้ยว่า เป็น
การหา้มมิใหสิ้กขมานาอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆเ์ท่านั้น โดยไม่มีภิกษุ
สงฆเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 อย่างไรก็ตาม ครุธรรมข้อเดียวกันน้ี มิใช่สิกขาบทท่ีจะ
ก าหนดใหภิ้กษุถือปฏิบติั เช่นเดียวกบัสิกขาบทหลายขอ้ของภิกษุณีก็
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัภิกษุ ความแตกต่างน้ีชดัเจนในจุลวรรค (X.4) เมื่อ
พระพุทธเจา้ทรงแนะพระแม่นา้นางเร่ืองความประพฤติท่ีเหมาะสมท่ี
ภิกษุณีพึงปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะของสิกขาบท 2 อยา่ง  
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ก. สิกขาบทท่ีถือร่วมกบัภิกษุ 
ข. สิกขาบทเฉพาะภิกษุณี (Vin II 258)  

สิกขาบททั้งสองแบบเป็นส่ิงท่ีภิกษุณีตอ้งถือ ทั้งพระนางมหาปชาบดี 
ทั้งภิกษุณีท่ีอุปสมบทจากภิกษุสงฆฝ่์ายเดียว (ในสมยัแรก) และภิกษุณี
ท่ีอุปสมบทจากสงฆส์องฝ่ายในสมยัต่อมา 
 ในจุลวรรค X.2 หลงัจากครุธรรมขอ้ท่ี 6 พระนางมหาปชาบดี 
เขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ (Vin II 256) ทูลถามว่า พระนางจะปฏิบติัต่อ
นางสากิยานีเหล่านั้นอยา่งไร 
 จากเร่ืองราวในจุลวรรค ค  าถามน้ีเก่ียวขอ้งกบัครุธรรมขอ้ท่ี 6 
เมื่อพระพุทธองค์ทรงแนะให้ใชก้ารอุปสมบทโดยสงฆส์องฝ่าย เพื่อ
แสดงความเคารพต่อครุธรรมขอ้น้ี เน่ืองจากพระนางเป็นภิกษุณีเพียง
รูปเดียว ไม่สามารถจัดการอุปสมบทโดยภิกษุณีสงฆไ์ด ้พระนางจึง
ทูลถามพระพุทธเจา้ว่าพระนางจะจดัการอยา่งไร พระพุทธองค์จึงทรง
แนะว่า ใหฝ่้ายภิกษุสงฆเ์ป็นผูใ้หก้ารอุปสมบทภิกษุณี (Vin II 257) โอ 
ภิกษุ ตถาคตอนุญาตให้เธอบวชภิกษุณี อนุชานามิ ภิกขเว ภิกขุนี ภิกขุ
นิโย อุปสัมปเท ตุนติ ต่างจากครุธรรมขอ้ท่ี 6 ตรงน้ีเป็นขอ้ปฏิบติัของ
พระภิกษุ และเป็นขอ้ปฏิบติัขอ้แรกท่ีก  าหนดใหภิ้กษุกระท าแก่ภิกษุณี 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า พระพุทธองค์ไม่ไดเ้ร่ิมตน้การอุปสมบท
ใหแ้ก่สากิยานีท่ีติดตามพระนางมหาปชาบดีดว้ยพระองคเ์อง หากการ
ท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตใหท้ั้งกลุ่มออกบวชโดยพระองค์เอง ก็จะ
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ท าใหเ้หตุการณ์ชดัเจนข้ึน กล่าวคือ เม่ือไม่มีภิกษุณีสงฆอ์ยู่ พระพุทธ
องคเ์ท่านั้นท่ีจะบวชภิกษุณีได ้
 น่ีเป็นความเขา้ใจทัว่ๆไป แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ดงัปรากฏใน
พระวินยั เมื่อพระนางมหาปชาบดีทูลถามว่า จะปฏิบติัอย่างไรต่อนาง
สากิยานีท่ีติดตามพระนาง พระพุทธเจา้ทรงมอบหมายให้ภิกษุสงฆ์
เป็นผูจ้ดัการการอุปสมบทภิกษุณี 
 เมื่อได้ศึกษาเร่ืองราวในพระวินัยของฝ่ายเถรวาท พุทธา
นุญาตใหภิ้กษุใหก้ารอุปสมบทภิกษุณีนั้น เกิดข้ึนหลงัจากการบญัญติั
ครุธรรมขอ้ท่ี 6 พุทธานุญาตน้ี ชดัเจนว่าเกิดข้ึน หลงัจากท่ีพระพุทธ
องค์ประทานอนุญาตโดยการบวชโดยสงฆ ์2 ฝ่าย ซ่ึงหมายความว่า 
ควรบวชโดยสงฆส์องฝ่าย การบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆ ์(ฝ่ายเดียว) ก็
ท าไดใ้นกรณีท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆเ์หลืออยู ่
 การอุปสมบทภิกษุณีในรูปแบบเดิมก็น ามาใช้ในบริบท
เดียวกนัในสมยัปัจจุบนั กลุ่มสตรีผูข้ออุปสมบทแต่ไม่มีภิกษุณีสงฆท่ี์
จะใหก้ารอุปสมบทได ้เพราะมีเพียงพระแม่นา้นางเท่านั้นท่ีเป็นภิกษุณี 
ในบริบทของปัจจุบนั เม่ือไม่ยอมรับการอุปสมบทโดยภิกษุณีจีนสาย
ธรรมคุปต์ว่าให้การอุปสมบทถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของเถรวาท จึง
น าไปสู่บริบทเดียวกัน นั่นก็คือ กลุ่มสตรีผูข้ออุปสมบท แต่ไม่มี
ภิกษุณีสงฆท่ี์จะใหก้ารอุปสมบทได ้
    พุทธานุญาตท่ีประทานไว้ให้ภิกษุสงฆ์ให้การอุปสมบท
ภิกษุณีได ้ไดรั้บการยนืยนัอีกคร้ังจากภิกษุณีท่ีเพ่ิงไดรั้บการอุปสมบท
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ว่า “พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหภิ้กษุณีไดรั้บการอุปสมบทจากภิกษุ
สงฆ”์ ภควตา ปัญญัตตัง ภิกขูหิ ภิกขุนิโย อุปสัมปาเทตัพพา ติ 
 เป็นการยนืยนัความส าคญัของเร่ืองท่ีเปรียบเหมือนดา้ยท่ีร้อย
เร่ืองราวไวโ้ดยตลอดในพฒันาการท่ีเป็นขั้นตอนในการอุปสมบทของ
ภิกษุณีท่ีปรากฏในพระวินัยว่าต้องมีภิกษุสงฆ์เข้ามาเก่ียวข้อง 
ความส าคัญน้ีข้ึนอยู่ก ับความพร้อมใจในฝ่ายของภิกษุท่ีจะให้การ
อุปสมบทภิกษุณี ปรากฏอีกขอ้ความหน่ึงในมหาวรรค (III.6) ในพระ
วินยั (Vin I 146) ขอ้ความตรงน้ี อนุญาตใหภิ้กษุลาสตัตาหะ (ไม่เกิน 7 
วนั) ในช่วงพรรษาได ้เพื่อไปใหก้ารอุปสมบทภิกษุณี 
 ประเด็นหลกัของครุธรรมขอ้ท่ี 6 และเง่ือนไขท่ีตามมาก็คือ 
ภิกษุสงฆ์สามารถให้อุปสมบทภิกษุณีได้ โดยสามารถท าร่วมกับ
ภิกษุณีสงฆ ์ในกรณีท่ียงัมีภิกษุณีสงฆอ์ยู ่หรือท าตามล าพงั ในการท า
พิธีอุปสมบทภิกษุณีนั้นต้องมีภิกษุสงฆ์เสมอ แต่จะมีภิกษุณีสงฆ์
หรือไม่ กลบัไม่ใช่ขอ้จ  ากดั 
 ในจุลวรรค (X.17) กล่าวถึงเมื่อมีปัญหาในการถามค าถามแก่
ผูข้อบวชสตรี พระพุทธองค์ประทานอนุญาตอีกแบบหน่ึง นั่นก็คือ 
ภิกษุสงฆ์สามารถให้การอุปสมบทแม้นางจะไม่ได้ตอบค าถาม 
(อนัตรายกิธรรม) อยา่งเป็นพิธีการต่อหนา้ภิกษุสงฆ ์แต่ใหน้างกระท า
ต่อหนา้ภิกษุณีสงฆ ์(Vin II 271) ดงัขอ้ความท่ียกมาน้ี 
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ภิกษุ ตถาคตอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ให้อุปสมบทได้เมื่อ
นางอุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเ ดียวและบริสุทธ์ิแล้ว (จาก
อันตรายิกธรรม)ในภิกษุณีสงฆ์  

อนุชานามิ ภิกขเว เอกโตอุปสัมปันนายะ ภิกขุนี
สังเฆ วิสุทธายะ ภิกขุสังเฆ อุปสัมปทันติ 

 
 ดงัท่ีปรากฏในบริบทดงักล่าว นางผูข้อบวชละอายท่ีจะตอบ
ปัญหาต่อหน้าภิกษุสงฆ์ หน้าท่ี ส่วนน้ี (นั่นคือการถามค าถาม
อนัตรายิกธรรม) จึงมอบโอนไปให้ภิกษุณีสงฆ์ ท าให้ภิกษุสงฆ์
สามารถด าเนินพิธีอุปสมบทโดยไม่ตอ้งมาถามอนัตรายิกธรรมซ ้ าอีก 
ดว้ยเหตุน้ี เง่ือนไขตรงน้ี จึงอา้งถึง “เม่ือนางไดบ้อกบริสุทธ์ิในภิกษุณี
สงฆแ์ลว้” และ “ไดรั้บอุปสมบทในสงฆฝ่์ายเดียวแลว้” 
 เ ง่ือนไขตรงน้ี เป็นค าแนะน า เ ม่ือเปรียบเทียบกับการ
อุปสมบทของภิกษุ ในมหาวรรค (I.28) พิ ธีอุปสมบทของภิกษุ
พัฒนาข้ึนมาเป็นล าดับ ในช่วงแรก ภิกษุบวชโดยการรับไตร
สรณาคมน์ ต่อมาเป็นการบวชโดยการตั้งญตัติ และสวดประกาศ 3 
คร้ัง เรียกว่า ญตัติจตุตถกรรมวาจา หลงัจากนั้น การรับไตรสรณาคมน์
ก็ใชเ้ป็นพิธีในการรับเข้าเป็นพุทธมามกะเท่านั้น และไม่ใช่รูปแบบ
การอุปสมบทอีกต่อไป พูดให้ชัดเจนข้ึนก็ คือพระพุทธองค์ทรง
ประกาศยกเลิกการบวชแบบเดิม (นั่นคือ โดยการรับไตรสรณาคมน์) 
(Vin I 56) 



ความชอบธรรมในการอุปสมบทภิกษุณี 
 

90 

 

นับแต่นีเ้ป็นต้นไป ภิกษุ ตถาคตยกเลิกการอุปสมบท
โดยการรับไตรสรณาคมน์ท่ีอนุญาตไว้เดิม ภิกษุ ตถาคต
อนุญาตการอุปสมบทโดยญัตติจตุตถกรรมวาจา 

ยา สา ภิกขเว มยา ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสัมปทา 
อนุญญาตา, ตาหัง อัชชตัคเค ปฏิกขิปามิ, อนุชานามิ, ภิกขเว, 
ญัตติจตุตเถนะ กัมเมนะ อุปสัมปาเทตุง 

 
 กฎเกณฑ์ประการท่ีสองในการท่ีภิกษุสงฆอุ์ปสมบทภิกษุณี
นั้น ไม่มีการยกเลิกวิธีการท่ีไดท้  ามาก่อนหน้านั้น ท่ีว่า ให้ภิกษุสงฆ์
บวชภิกษุณีได ้เพียงแต่ระบุว่า “ตถาคตอนุญาตให้ภิกษุสามารถบวช
ภิกษุณีได้ สําหรับผู้ ท่ีบวชมาแล้วในเอกโตสงฆ์ และบริสุทธ์ิ(ใน
อันตรายิกธรรมแล้ว)ในภิกษุณีสงฆ์” 
 เช่นเดียวกันกับการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์
สามารถท่ีระบุชดัเจนว่า นับแต่น้ีต่อไป ให้ยกเลิกการอุปสมบทโดย
ภิกษุสงฆฝ่์ายเดียว ก่อนท่ีจะให้การอุปสมบทในสงฆส์องฝ่าย ก็ไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะเก็บข้อบัญญัติแรก เพ่ือความมั่นใจว่าภิกษุได้รับ
พุทธานุญาตให้ท าการอุปสมบทภิกษุณีได ้ตามบทบญัญติัประการท่ี
สอง ท าให้เกิดความชดัเจน ความกระจ่างของการยกเลิกขอ้บัญญัติ
ประการท่ีหน่ึง ช่วยให้เกิดความเขา้ใจสถานการณ์ว่า นับแต่น้ีไป ใน
การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์นั้น ตอ้งท าโดยสงฆส์องฝ่าย แต่พระวินัย
ไม่ไดร้ะบุเช่นนั้น  
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 ประเด็นน้ีมีความส าคญั เพราะสิกขาบทหลายขอ้ในจุลวรรค 
(X.6) ท่ีกล่าวถึงพระวินยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภิกษุณีมีการระบุเช่นนั้น ในจุล
วรรคกล่าวว่า ในตอนแรกพระพุทธเจา้ให้พระภิกษุเป็นผูส้วดปาฏิ
โมกข์ ภิกษุณีปลงอาบัติ และท าสังฆกรรมให้ภิกษุณี ต่อมาหน้าท่ี
เหล่าน้ี ส่งผา่นไปใหภิ้กษุณี และเม่ือท าเช่นนั้นแลว้ พระพุทธองค์ทรง
ประกาศชดัเจนว่า ภิกษุไม่ตอ้งท าหน้าท่ีเหล่านั้นอีกต่อไป ยิ่งไปกว่า
นั้น หากภิกษุยงัท าหน้าท่ีเหล่านั้นอยู่ ปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุดว้ย 
(Vin II 259 ff) 
 เหตุใดจึงไม่มีการยกเลิก (การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ฝ่าย
เดียว) ในการอุปสมบทภิกษุณี? น่าจะต้องมีเหตุท่ีชัดเจน เง่ือนไข
ประการท่ีสองนั้นพูดถึงบริบทท่ีแตกต่างไปจากเง่ือนไขแรก นั่นคือ 
ให้ภิกษุปฏิบติัตามขั้นตอนการอุปสมบทเม่ือภิกษุณีสงฆย์งัมีอยู่ ใน
กรณีนั้น ภิกษุสงฆ์ให้การอุปสมบทภิกษุณีโดยผูข้อบวชได้รับการ
อุปสมบทจากภิกษุณีสงฆแ์ละบอกบริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆแ์ลว้ ซ่ึงต่าง
ไปจากในกรณีท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆเ์หลืออยูท่ี่จะท าพิธีกรรมส่วนน้ีได ้
 เง่ือนไขทั้งสองประการจึงไม่ขดัแยง้กนั เพราะกล่าวถึงใน
บริบทท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งสองเง่ือนไขยงัใชไ้ดต้ามพระวินัย โดยไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งยกเลิกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เง่ือนไขทางพระวินัยทั้งสอง
ข้อน้ี พระภิกษุยงัใช้ได้ข้ึนอยู่ก ับบริบทท่ีต่างกันในการอุปสมบท
ภิกษุณี 
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ก. ในกรณีท่ีไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหลืออยู่ ภิกษุสงฆ์ตอ้งให้การ
อุปสมบทเอง เพราะไม่มีภิกษุณีสงฆช่์วย  
ข. ในกรณีท่ียงัมีภิกษุณีสงฆอ์ยู่ ก็ให้ท าพิธีร่วมกัน โดยให้
ภิกษุณีสงฆเ์ป็นผูต้รวจทานความบริสุทธ์ิของผูข้อบวชตาม
อนัตรายิกธรรม และให้ภิกษุณีสงฆ์ให้การอุปสมบทก่อน 
เป็นการเตรียมผูข้อบวชเพื่อเขา้สู่การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ ์

ดงันั้น ตามท่ีปรากฏในพระวินยั พระภิกษุสามารถบวชภิกษุณีไดต้าม
เง่ือนไขในบริบทแรกท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาต “ตถาคต อนุญาตให้
ภิกษุใหก้ารอุปสมบทภิกษุณี” เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆเ์หลืออยูท่ี่จะใหก้าร
อุปสมบทแก่นางผูข้อบวชได ้
 เ ม่ือพิจารณาเ ช่นน้ี  การอุปสมบทภิกษุณี ท่ี พุทธคยาก็
ตอบสนองหลกัพระวินัยของเถรวาท นางผูข้อบวชไดม้ีเง่ือนไขครบ
ตามครุธรรมข้อท่ี 6 นั่นคือ ขออุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่าย ใน
ความสามารถท่ีเป็นไปได ้และหากการบวชโดยภิกษุณีสงฆฝ่์ายจีนไม่
เป็นท่ียอมรับ นัน่หมายความว่า ไม่มีภิกษุณีสงฆเ์หลืออยู่ท่ีจะให้การ
อุปสมบทท่ีจะเป็นท่ียอมรับตามเง่ือนไขของเถรวาท ในกรณีดงักล่าว 
การอุปสมบทภิกษุณีโดยภิกษุสงฆเ์ถรวาทก็ตอ้งถือว่าถกูตอ้งตามพระ
วินัย ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้ภิกษุให้การอุปสมบทแก่
นางสากิยานีท่ีติดตามพระนางมหาปชาบดีออกบวชนัน่เอง 
 การอุปสมบทภิกษุณีตามพิธีกรรมการอุปสมบทท่ีใชใ้นการ
อุปสมบทภิกษุณีพ.ศ. 2541 ท่ีพุทธคยานั้น ถือว่าถูกตอ้งตามพระวินัย
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ของเถรวาท การร้ือฟ้ืนภิกษุณีสงฆใ์นสายเถรวาทเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
ยนือยูบ่นหลกัฐานทางพระวินยัของฝ่ายเถรวาท และพึงถือว่าเป็นการ
อุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทท่ีถกูตอ้งตามพระวินยัของเถรวาท 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္။    
 (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ဣႃႏၵိယျပည္ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ 
ဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြဲကုိ အေျခခံထား၍ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီသံဃာ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းသည္ တရားဝင္- မဝင္၊ ခုိင္လံုမႈရွိ- မရွိ၊ 
စစ္ေၾကာေဝဖန္ျခင္း။  
 

ေရွးဦးတင္ျပခ်က္။ေရွးဦးတင္ျပခ်က္။ေရွးဦးတင္ျပခ်က္။ေရွးဦးတင္ျပခ်က္။    
 ဦးပဥၨင္းေရးခ့ဲေသာ “ဘိကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ 
ျခင္းႏွင့္သါသနာဆုတ္ယုတ္ျခင္း” - ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္အေျခခံ 
ေကာက္ႏႈတ္ကုိးကားခ်က္မ်ား၊အေသးစိတ္စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား
ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးအက်ယ္ [ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထံုး မွတ္တမ္းဂ်ာ 
နယ္ (အတြဲ ၂ဝ-စာမ်က္ႏွာ ၁၁ဝ-၁၉၃)] ကုိအက်ဥ္းအားျဖင့္ျပန္ 
လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ရပါေသာ္ဦးပဥၨင္းသည္အေျခ 
ခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေသာဝိနည္းက်မ္းဂန္ကုိသာလွ်င္ဗဟုိလ္ျပဳ၍ဘိကၡဴ
နီျပဌာန္းခံယူပြဲ (၁၉၉၈-ဗုဒၶဂါယာ) သည္ခိုင္လံုမႈရွိ-မရွိ၊ တရားဝင္ 
-မဝင္ ဟူေသာေမးခြန္းကုိရဟန္းရွင္လူအမ်ားတုိ႔လြယ္လင့္တကူ 
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾကပါရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤတင္ျပခ်က္ကုိ 
ေခါင္းစဥ္ (၆) ခုခြဲ၍ထားပါသည္။ 
 (၁) ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္း ႏွင့္ ဗုဒၶဂါယာ ဘိကၡဴနီျပ 
ဌာန္းခံယူပြဲ။ 
 (၂) ေထရဝါဒတရားဥပေဒ (ဘုရားဥပေဒ) ႏွင့္တူမွ်ဆီ 
ေလွ်ာ္ေသာအခ်က္မ်ား။ 
 (၃)  ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆)။ 
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 (၄) ဗုဒၶဂါယာဘိကၡဴနီသံဃာ ခံယူျပဌာန္းပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့ေသာ 
ဘိကၡဴနီအရာခံမ်ား(ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာမ်ား)။ 
 (၅)  တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာဘိကၡဴနီမမ်ား။ 
 (၆) ဘိကၡဴ (ရဟန္းေတာ္မ်ား) ျဖင့္သာ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ 
ခံယူျခင္း။ 
 

((((၁၁၁၁) ) ) ) ဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ဘိကၡဴနီခံယူပဲြ ဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ဘိကၡဴနီခံယူပဲြ ဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ဘိကၡဴနီခံယူပဲြ ဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ဘိကၡဴနီခံယူပဲြ 
((((ဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာ----၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈ခုခုခုခု))))    
 ေထရဝါဒဝိနယ တြင္ပါရွိေသာဘိကၡဴနီသံဃာ ထံုးနည္း 

ဥပေဒ(ဝိနယ၂-၂၅၅) ေဖၚျပခ်က္မ်ားကုိဆက္လက္တင္ျပပါမည္၊ 

စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၅) ၌မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ပထမဆံုးေသာ 

ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းခံယူရရွိသည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္၊ ထုိအမႈ 
ကိစၥတြင္မဟာပဇာပတိသည္ ဂရုဓမၼ(၈)ပါး (ႀကီးေလးေသာရိုေသ 
စြာလုိက္နာရမည့္အခ်က္-၈-ခု) ကုိခံယူျပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ရရိွ 
ပါသည္။ 
 ထုိဂရုဓမၼ (ရိုေသစြာလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား) တြင္တ 
ရားဥပေဒအရ အလြန္အေရးပါေသာအခ်က္ တစ္ခုမွာ ဂရုဓမၼ- 
နံပါတ္(၆)ျဖစ္ပါသည္၊ ဤနံပါတ္(၆) ဂရုဓမၼအရဘိကၡဴနီျဖစ္လုိ 
သူတစ္ဦးသည္(သီလ-၆-ပါးထိန္းသူ) သိကၡမာန္အျဖစ္(၂)ႏွစ္ တိ 
တိမပ်က္မကြက္ေလ့က်င့္ၿပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူႏိုင္သည္ဟုဆုိခဲ့
ပါသည္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပိးလွ်င္ ႏွစ္ဖက္ေသာ သံဃာတုိ႔ 
(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီမ်ား)ေရွ႕ေမွာက္၌အဆင့္ျမင့္ေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ 
သုိ႔ခံယူႏွိဳင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရပါသည္။ 
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 စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၂)တြင္ဆက္လက္တင္ျပထားသည္မွာ-မဟာ 

ပဇာပတိသည္-  ဂရုဓမၼ(၈)ခုကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ သုိ႔ 
ေရာက္ရွိ ၿပီးေနာက္ သူမ၏ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ နန္းတြင္း သူ 
တုိ႔ကလည္း ဘိကၡဴနီ အျဖစ္ခံယူလုိၾကသည့္အတြက္ ဘယ္က့ဲသုိ႔ 
ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိေမး 
ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါဘုရားရွင္ကဘိကၡဴတုိ႔သည္ထုိေနာက္ 
လုိက္ေနာက္ပါ နန္းတြင္းသူတုိ႔ကုိဘိကၡဴနီ မ်ားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိ 
ရန္ကူညီပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟုၫႊန္ၾကားအႀကံေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ေနာက္ထပ္ဆက္လက္၍စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၁၇)၌ရွက္ေၾကာက္ 

တတ္ေသာဘိကၡဴနီအရာခံ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ)တုိ႔သည္ဘိကၡဴ 
သံဃာ အစုအေဝး အလည္တြင္ ဘိကၡဴနီ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ ဆံုး 
ျဖတ္ႏႈိင္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖရ ခက္ၿပီး 

အလြန္ခံျပင္းရွက္ေၾကာက္ၾကပါသည္(ဝိနယ၂-၂၇၁)၊ထုိသုိ႔ေသာ 

ေမး ခြန္းမ်ားတြင္အဂၤါဇတ္အေၾကာင္း၊ လိင္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာအ 
ေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား၊မီးယပ္ကိစၥမ်ားစသည္ျဖင့္ပါဝင္ၾကပါသည္။ 
ထုိ ေခတ္အခါကသဘာဝရိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အလြန္ 
မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေနပါ၍ရဟန္း 
သံဃာ(ဘိကၡဴ) တုိ႔မ်က္ေမွာက္တြင္မဆုိထားလင့္ ေယာကၤ် ားမ်ား 
ေရွ႕တြင္မွာပင္ နားမၾကားဝ့ံေသာ ႏွီးေႏွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကုိ 
ဘိကၡဴနီေလာင္းတုိ႔သည္ လြန္စြာစိတ္မခ်မ္းမေျမ့ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္၊ 
ထုိအေၾကာင္းကုိၾကားသိခဲ့ေသာဘုရားရွင္သည္နည္းဥပေဒကုိျပန္ 
လည္ျပဳျပင္လုိက္ပါသည္။ စူဠဝဂၢ တြင္တင္ျပထားေသာဘုရားရွင္ 
၏ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၫႊန္ျပခ်က္မွာ ဘိကၡဴတုိ႔သည္ ဘိကၡဴနီမမ်ားက 



ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။ 

 

100 

ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔အား ႀကိဳတင္ ေမးထား 
ၿပီးေနာက္မွသာ သူမတုိ႔ကုိဘိကၡဴနီ အျဖစ္ ဘိကၡဴတုိ႔က ျပဌာန္းပို႔ 
ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟုခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤသဲလြန္စအေျခအျမစ္အား 
လံုးတုိ႔သည္ စူဠဝဂၢ တြင္ပါဝင္ေသာေဖၚျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 ဘိကၡဴနီရာဇဝင္ကုိ ေနာက္ဆက္၍ ဦးပဥၨင္းေစ့စပ္ေသခ်ာ 
စြာေထာက္လွမ္းရမိသည္ မွာဣႃႏၵိယတြင္ ဘိကၡဴနီသံဃာ သည္-
(၈)ရာစုအထိတုိးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးခဲ့ၿပီးထုိႏုိင္ငံ၌ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္မ 
ကြယ္ေပ်ာက္ခင္ကာလ (သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးနန္းစံကာလ) 
အတြင္းတြင္ဘိကၡဴနီ အႏြယ္ဆက္သည္သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံ(သီရိလကၤာ) 
သုိ႔ေရာက္ရွိ သြားပါသည္။ ေရာက္ရွိပုံကုိ သီဟုိဠ္ရာဇဝင္သမိုင္း 
(ဒီပဝံသ) ၌ေဖၚျပထားသည္မွာ မၾကာေသးမွီကပင္ ေထရဝါဒဗုဒၶ 
ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ သီဟုိဠ္ဘုရင္သည္ ဘိကၡဳမဟိႏၵ 
ထံခ်ဥ္းကပ္၍သူ၏မိဘုရား ‘အႏုလာ’ ကုိ ပဗၺဇၨာ ျပဳေဆာင္ေပးပါ 

ရန္ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ဒီပဝံသ (ဒီပအတြဲ ၁၅-
၇၆) အရ ဘိကၡဳမဟိႏၵကရွင္းျပသည္မွာ “အကပၸိယာ မဟာရာဇာ 
ဣတိၳပဗၺဇၨာ ဘိကၡဴေနာ”- ဘုရင္မင္းျမတ္ ဘိကၡဳတစ္ပါးအေန 
ျဖင့္အမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးကုိပဗၺဇၨာ ျပဳလုပ္မေပးႏုိင္ပါဟုအဓိပၸါယ္ရပါ 
သည္။ ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ က်ံဳး ဝင္သက္ဆုိင္ေသာအရာတုိ႔ကုိအနည္း 
ငယ္ေဆြးေႏြးခ်င့္ခ်ိန္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
 ဝိနည္းေတာ္အရအမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးကုိပဗၺဇၨာျပဳေဆာင္မေပး 
ႏိုင္ဟုအတိအလင္းစည္းမ်ဥ္းမခ်ခဲ့ပါ။ အ႒ကထာမွာသာဘိကၡဴနီ 
အရာခံ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ) သည္ဘိကၡဴနီထံႏႈိက္သာ ပဗၺဇၨာ 

ခံယူသင့္သည္ဟုေရးထားပါသည္ (သမႏၲပါသာဒိက-၅-၉၆၇)။ 
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အထက္ပါ ‘ဒီပဝံသ’ ၌ေရးသားခဲ့ေသာစါပိုဒ္ကုိေရွ႕ေနာက္ဆင္ 
ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္၍ၾကည့္သည့္အခါ- ‘ဒီပဝံသ’ တြင္ေရးေသာ- ပဗၺဇၨာ 
အဓိပၸါယ္သည္ ဝိနယတြင္ေရးေသာ ပဗၺဇၨာ ႏွင့္မတူညီဘဲ 
အဓိပၸါယ္ကြဲျခားေနပါသည္၊ ဒီပဝံသတြင္ ‘ပဗၺဇၨာ’ စာလံုးကုိအသံုး 
ျပဳပံုမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈရႈပ္ေထြးေသာ လူ႔ဘဝကုိ 
စြန္႔ျပစ္ေသာေတာထြက္ဘဝ- ထုိမွတဆင့္ ရဟန္း- ရဟန္းမ 
ဘဝသုိ႔ေျပာင္းလြဲျခင္းဟူ၍သာအၾကမ္းဖ်ဥ္းသံုးစကားျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ပါ၍လူ႔ဘဝကုိစြန္႔လႊတ္၍ ရဟန္းဘဝကုိကူးေျပာင္းျခင္းဟုျခံဳ၍ 
ေျပာေသာအသံုးအႏႈန္းဟုသာယူဆရပါမည္၊ ဝိနယက့ဲသုိ႔ ပဗၺဇၨာ 
ႏွင့္ ဥပသမၸဒါ ကုိသီးျခားအဓိပၸါယ္မခြဲပါ။ 
 မၾကာေသးမွီကပင္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ေျပာင္းယူခဲ့ 
ေသာသီဟုိဠ္ဘုရင္သည္ ဘိကၡဴနီခံယူမႈႏွင့္စပ္လွ်င္းေသာ တိက် 
သည့္ အေခၚ အေဝၚ မ်ားကုိနားလည္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ 
ႏိုင္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရင္ႀကီး၏ပန္ၾကားခ်က္ “ပဗၺါေဇဟိ အႏုလကံ” 

-(ဒီပ ၁၅-၇၅) ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာဘိကၡဴ မဟိႏၵ ကလည္းထုိအေခၚ 

အေဝၚအတုိင္းပင္သံုးခဲ့ပါသည္၊ ဒီပဝံသ ရာဇဝင္သမိုင္း (ဒီပ ၁၆- 
၃၈) ၌ဆက္လက္၍ေဖၚျပပုံမွာ- အႏုလာ မိဖုရားႏွင့္ေနာက္လုိက္ 
ေနာက္ပါမ်ားသည္ေတာထြက္မ်ားအျဖစ္ခံယူခဲ့ၾကသည္ “ပဗၺဇိ ံ 
သု” ဟုသံုးထားပါသည္။ ထုိအမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ေတာထြက္ဘဝမွ 
-သာမေဏမ- ထုိမွတဆင့္- အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီ ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရိွ 
ကုန္ၾကေသာ္လည္း “ပဗၺဇိ ံသု” ဟူေသာပါဠိစကားကုိသာအသံုး 
ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
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 ဤသုိ႔ ဦးပဥၨင္းရွင္းျပၿပီးသည့္ေနာက္ ဘိကၡဴနီ ခံယူပြဲအ 
ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္၊ ထုိစဥ္က သီဟုိဠ္ကၽြန္းရွိ 
ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္မွာ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး၏သမီးေတာ္ 
‘သဂၤမိတၱ’ ဘိကၡဴနီေခါင္းေဆာင္ေသာဣႃႏိၵယမွသါသနာျပဳဘိကၡဴ 
နီ မ်ား၏အႏြယ္ဆက္မ်ားျဖစ္ၿပီး (၁၁) ရာစုတုိင္တုိင္လြန္စြာတုိး 
တက္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ပါသည္၊ ထုိ(၁၁)ရာစု၏ေနာက္ပိုင္း၌ႏုိင္ငံေရးေသာင္း 
က်န္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေထရဝါဒ သံဃာအစုအေဝးအားလံုးတုိ႔သည္ 
ဖရိုဖရ ဲ အစိတ္စိတ္ ကြဲခဲ့ၾကၿပီး ဘိကၡဴနီ အႏြယ္ဆက္ မွာလည္း 
သီဟုိဠ္(သီရိလကၤာ)တြင္ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ရပါသည္။ 
 ထူးျခားပုံတခုမွာ သီဟုိဠ္ ဘိကၡဴနီသံဃာမတိမ္ေကာမွီ(၅) 
ရာစုကပင္ သာသနာျပဳ ဘိကၡဴနီမ်ား တရုတ္ျပည္သုိ႔ [တုိင္းရႈိး 
၉၃၉(ဂ)] ေရာက္ရွိအႏြယ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္၊ ထုိအႏြယ္ဆက္ 
ဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ ေထရဝါဒ-ဝိနယ ကုိပင္တရုတ္ဘာသာျဖင့္(၅) 
ရာစုေနာက္ပုိင္းတြင္ေကာင္းမြန္ ေခ်ာေမာစြာ ဘာသာျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾက 
ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ရာစုမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္ [က်မ္းညႊန္းတုိင္းရႈိး-LV ၁၃(ခ)]၊ (၈) 
ရာစုအစပုိင္းတြင္ “ဓမၼဂုတၱကဝိနယ” ကုိဘုရင္ ဧကရာဇ္ ၏အမိန္႔ 
အရ တရုတ္ျပည္တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ 
လုိက္နာၾကရပါသည္၊ ထုိအခ်ိန္ကာလမွစ၍တရုတ္ျပည္ရွိ ဘိကၡဴ-
ဘိကၡဴနီ တုိ႔သည္ ဝိနည္း ဥပေဒ (ဝိနယ) ကုိ လုိက္နာ က်င့္သံုးခဲ့ 
ၾကရပါသည္။ 
 ယခုေခတ္၌မၾကာမွီကပင္ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္ကုိဝိနည္း
တရားဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ- ၁၉၉၈ခု-ဣႃႏၵိယျပည္- ဗုဒၶဂါယာ-
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တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဘိကၡဴနီ ျပဌာန္း ခံယူပြဲ ကုိဦးတည္အစျပဳ၍ 
ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာ) ၌ျပန္လည္တည္ 
ေထာင္ထြန္းကားခဲ့ျပန္ပါသည္။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္မတုိင္မွီကပင္ဘိကၡဴနီ 
ျပဌာန္းခံယူပြဲမ်ားရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍သီဟုိဠ္(သီရိ 
လကၤာ)ရွိဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္သည္အရွိန္တုိးတက္လာၿပီးေနာက္ 
ဆက္တြဲ ဘိကၡဴနီခံယူပြဲမ်ားကုိ သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံကပင္ဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ 
ၿပီးက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ထုိဘိကၡဴနီခံယူပြဲ (၁၉၉၈-ခု)၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔ 
သည္ ေထရဝါဒ သကၤန္းပရိကၡရာ အစုံကုိေဆာင္၍ ဘိကၡဴနီခံယူ 
ၾကပါသည္၊ မဟာယာနတုိ႔အယူဝါဒအရေဗါဓိသတၱသစၥာဆုိခ်က္ 
မ်ားမျပဳလုပ္ၾကပါ၊ ထုိသုိ႔ ဘိကၡဴနီခံယူၿပီးေနာက္- ဒုတိယအႀကီမ္- 
ေထရဝါဒ ဝါရင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားသာပါဝင္ ဦးေဆာင္ ေသာ 
‘ေနာက္ဆင့္’ ဘိကၡဴနီခံယူပြဲတစ္ခါထပ္၍ျပဳလုပ္ပါသည္။ သိျမင္ 
ႏိႈင္းခ်ိန္ႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ေထရဝါဒဥပေဒအရ ဤသုိ႔တိ 
က်ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ ဘိကၡဴနီခံယူပြဲသည္ ေထရဝါဒရႈ 
ေထာင့္မွအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါသေလာ? ဤဘိကၡဴနီခံယူပြဲသည္ 
ခိုင္လံု ယုတိၱရွိ-မရွိ ကုိ (ေထရဝါဒဥပေဒႏွင့္အညီ) အမ်ားရွင္လူ 
တုိ႔စုံစမ္းစစ္ေၾကာႏိုင္ရန္ဦးပဥၨင္းေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ 
 

((((၂၂၂၂))))    ေထရဝါဒေထရဝါဒေထရဝါဒေထရဝါဒ    ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ    စည္းမ်ဥ္းမ်ား။စည္းမ်ဥ္းမ်ား။စည္းမ်ဥ္းမ်ား။စည္းမ်ဥ္းမ်ား။    
 “ေထရဝါဒ” ဟူေသာ စကားလံုးကုိ ဘာသာျပန္ရပါလွ်င္ 
“ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ဆုိရိုးစကား” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္၊ ဒီပဝံသ -

သီဟုိဠ္ ရာဇဝင္သမိုင္း (ဒီပ ၄-၆) ၌ေရးထားပုံမွာရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ 
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ပ႒မသံဃာယနာ တင္ခ်ိန္တြင္ စုေဆာင္း ထားခဲ့ေသာ ေရွးသူ 
ေဟာင္းအရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စုေပါင္း၍ ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ (သဂႌတိ) 
စကားမ်ားဟုဆုိလုိပါသည္၊ ဤေထရဝါဒစကားလံုးကုိပင္(ဒီပဝံသ 

၅-၅၁) ႏွင့္ကထာဝတၳဳအ႒ကထာ - (ကထာဝတၳဳ က-၃)တြင္ပါဠိ 
ဘာသာျဖင့္ေရးထားအပ္ေသာပ႒မသံဃာယနာတင္စကားစု မ်ား 
ဟုမွတ္တမ္းတင္ၿပီး သီဟုိဠ္ဗုဒၶေက်ာင္း၌ မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ 
ေစာင့္ထိန္းထားသည္ဟုၫႊန္ျပထားပါသည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ ပါဠိ 
ပိဋကတ္သည္ ေထရဝါဒ၏ မတည္ရာအေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့ 
ပါသည္။ ဤေထရဝါဒရိုးရာထံုးတမ္းကုိ ေတာင္အာရွတုိက္ - 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိက္မ်ားတြင္ ပါဠိဘာသာက်မ္းဂန္အတုိင္း 
ညီညြတ္စြာလုိက္နာကုိးကြယ္ၾကပါသည္။ 
 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဝိနည္းပိုင္း တြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ 
သိကၡာပုဒ္မ်ားသည္ ေထရဝါဒဝင္သံဃာ (ဘိကၡဴ - ဘိကၡဴနီ) 
မ်ားအဖုိ႔ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ျဖစ္ 

ပါသည္၊ ဝိနည္းအ႒ကထာသမႏၲပါသါဒီက (သမ ၁-၂၃၁) တြင္ 

အျခားစာေပအားလံုးတုိ႔ထက္ပိဋကေတာ္၏သာလြန္ျမင့္ျမတ္ပုံကုိ
အထူးတလည္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအ႒ကထာတြင္ေရးခ့ဲ 
သည္မွာတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တုိ႔သည္ေရွး 
ေဟာင္းဆရာတုိ႔၏ က်မ္းဂန္မ်ားေလာက္ ခိုင္လံုမႈမရွိသလုိ- ထုိ 
က်မ္းဂန္ႀကီးမ်ား ကုိပင္ ပါဠိပိဋကေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လုိက္ပါက- 
ပိဋကေတာ္ေလာက္ ခိုင္လံုမႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႔သိႏိုင္ပါသည္- ဟု 
ဆုိထားပါသည္၊ ပါဠိ “အတၱေနာမတိေတာ အာစရိယဝါေဒါ 
ဗလဝတေရာ ………………… အာစရိယဝါဒေတာဟိသုတၱါႏု 
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ေလာမံ ဗလဝတရံ” အတုိခ်ံဳးရပါလွ်င္- ေထရဝါဒ- သံဃကိစၥ 
(သံဃကမၼ) တရားဥပေဒဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကုိပါဠိဝိနယသည္ 
သာ- ခုံသမာဓိ (ဗဟုိလ္အခ်က္အခ်ာ-တရားသူႀကီး) အျဖစ္ဆံုး 
ျဖတ္ႏိုင္သည္- ဆံုးျဖတ္သင့္သည္ဟုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
 အထက္ပါအေထာတ္အထားမ်ားေၾကာင့္ ေထရဝါဒ ထံုး 
တမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေသာ ဘိကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ႏိုင္ေရးတြင္ ဘုရားရွင္၏ အေရးႀကီးေသာ စည္းမ်ဥ္းအျဖာ 
ျဖာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းေဆာင္ထားသည့္ ပါဠိဝိနယ သည္ 
‘သာလွ်င္’ အခ်က္အခ်ာဗဟုိလ္ပန္းတုိင္ႀကီးျဖစ္ပါသည္၊ ဤက့ဲသုိ႔ 
ေသာဝိနယစည္းမ်ဥ္းပန္းတုိင္ႀကီးကုိ ဘီကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ အျခားေသာအမႈအေရးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ 
ျပဳျပင္ျခင္းသည္ ေထရဝါဒ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ရႈေထာင့္ မွၾကည့္ပါ 
လွ်င္ လံုးဝ လက္မခံ ႏိုင္ပါ။  ဤသုိ႔  “ျပင္ဆင္ ျပဳျပင္ျခင္း” သည္ 
ပါဠိ ဝိနယ တြင္ထိန္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရွးထံုးတမ္း အစဥ္အလာအ 
တုိင္းတိက်စြာစည္းမ်ဥ္းတို႔ကုိလုိက္နာရမည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္မ
ညီ - လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ 

 ဒီဃနိကါယ္အ႒ကထာသုမဂၤလာဝိလာသိနီ (သုဝိ ၁-
၁၁) အရ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ပ႒မသံဃာယနာတြင္ 
အရိယာသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဝိနယ ကုိပ႒မဆံုး စ၍ရြတ္ဆုိၾက 
ရန္သေဘာတူညီစြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္၊ ထုိသုိ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
ျခင္းမွာ အရိယာ သံဃာေတာ္ တုိ႔၏ စိတ္တြင္ ဝိနယသည္သာ- 
သာသနာ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
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 ပါဠိ- “ဝိနယေယာနာမ ဗုဒၶႆ သာသနႆ အာယု” 
ဟုပါဠိဘာသာျဖင့္ဆုိထားပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏သာသနာေတာ္ 
သည္ ဝိနယ တည္ၿမေဲနသမွ်ကာလပါတ္လံုးတည္ၿမေဲနလိမ့္မည္ 
---ဟူလုိ။  
 ပါဠိ- “ဝိနေယ ႒ိေတ သာသနံ ႒ိတံ ေဟာတိ” 
 ဗုဒၶသာသနာ၏အသက္ေသြးေၾကာ (အာယု) ျဖစ္ေသာ 
ဝိနယကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္ (ရည္ရြယ္ခဲ့ 
ေသာ္) ဝိနည္းစည္းမ်ဥ္းအရ “လြဲေခ်ာ္” ေနပါလိမ့္မည္၊ ထုိနည္း 
အတ ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ ရိုးရာအစဥ္အလာအတုိင္း ထားခဲ့သည့္ျပ 
႒ာန္းခ်က္ စည္းဝိုင္းအတြင္း (ေဘာင္ခြင္အတြင္း) မွေက်ာ္လြတ္ 
ေနေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးမွာလံုးဝမုခ်မျဖစ္ႏႈိင္ပါ။ 

 မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ (ဒီဃ ၂-၇၇) ျမတ္စြာဘုရား၏ 

သတိေပးစကားတြင္ သာသနာဆုတ္ယုတ္ တိမ္ေကာ သြားျခင္းမွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ တရားအေမြခံ သားေတာ္-သမီး 
ေတာ္ (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) မ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္၊ ထုိစည္းမ်ဥ္းခ်က္မ်ားတြင္ 
တစ္ခုေသာ စဥ္းမ်ဥ္းခ်က္မွာ ေရွးပေဝသဏီက တည္ရွိခဲ့ေသာ 
တရားဥပေဒမ်ားကုိ ႏႈပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ၊ တရားဥပေဒအ 
သစ္ကုိလည္းအခြင့္အာဏာမျပဳရ - ဟုၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
      ပါဠိ  -  “ အပၸညတံၱ    န    ပညေပႆႏိၲ    ပညတံၱ    န 
သမုစၧိ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ႏၵိႆႏိၲ ” -  ယင္း  က့ဲသုိ႔  ေထရဝါဒ  ေဘာင္ အတြင္း သုိ႔  
လည္းဝင္လုိသည္၊  တခ်ိန္တည္း မွာပင္ ေထရဝါဒစည္းမ်ဥ္း မ်ား 
ကုိလည္း ေျပာင္းလဲလုိသည္ဟု ပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳးသည္ ေထရဝါဒ 



ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။ 

 

107 

ထံုးတမ္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ေနပါ၍ လံုးဝအဓိပၸါယ္မရွိပါ။ 
 ဘိကၡဴနီသာသနာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ယခုေခတ္
ျဖစ္ေပၚေနေသာလိင္တူညီမႈအခြင့္အေရး (ေယာက်ၤား - မိန္းမ 
တန္းတူျဖစ္ေရး) ႏွင့္ဘယ္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ပါ။ ယၡဳေခတ္ အယူ 
အဆအရဤသုိ႔ေသာ ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏တုိး 
တက္မႈဆုတ္ယုတ္ႏိုင္သည္ဟုဆုိျငားေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ 
ေထရဝါဒ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ၌ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ပါ၍-
သကၤာရွင္းရန္မလုိပါ။ ယခုျဖစ္ေနေသာခက္ခမဲႈမွာ ေထရဝါဒ ထံုး 
တမ္းစဥ္လာ၏ အေျခခံတရားဥပေဒ အခ်က္မ်ား (စည္းမ်ဥ္းမ်ား) 
ကုိၿငိစြမ္းေသာ ေဘးအႏၲရယ္ ျဖစ္ႏႈိုင္သည္- မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိသာ 
ေစ့စပ္စြာစစ္ေၾကာရန္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 ဆုိၾကပါစို႔ - ဥပမာျပရပါလွ်င္ - အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ 
ဘိကၡဴနီျဖစ္လုိေသာေၾကာင့္ တရုတ္ဘာသာအရ တရားဝင္ေသာ 
တရုတ္ဓမၼဂုတၱက ဘိကၡဴနီ အျဖစ္ခံယူလုိက္ၿပီး ဓမၼဂုတၱကဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ဘိကၡဴနီသံဃကိစၥ (သံဃကမၼ) မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ပါသည္၊ ထုိကိစၥတြင္ ေထရဝါဒပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္သြားေရာက္ 
ကန္႔ကြက္ျငင္းဆုိမည္မထင္ပါ၊ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီအေနႏွင့္သာထုိ 
အမ်ိဳးသမီးကုိအသိအမွတ္မျပဳဘဲ လစ္လ်ဳရႈေနၾကပါမည္၊ ခက္ခမဲႈ 
မွာထုိအမ်ိဳးသမီးသည္ေထရဝါဒဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔တဖန္ေျပာင္းလုိ 
ေသာ္ သက္ဆုိင္သူေထရဝါဒဝိနည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာေတာ္ 
မ်ားကလက္ခံႏိုင္မည္- မခံႏိုင္မည္ကုိစီစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 ဤသုိ႔ေသာခက္ခမဲႈကုိ ေထရဝါဒ ဥပေဒေဘာင္ခြင္ (စည္း 
ဝိုင္း) အတြင္းမည္သုိ႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကုိသိရွိရန္လုိအပ္ေနပါသည္၊ 
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အထူးသျဖင့္ဤျပႆနာကုိ ပါဠိဝိနယရႈေထာင့္မွေန၍ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္း 
ဆရန္ လုိအပ္ပါသည္၊ လိင္တူညီရန္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမႈ 
စသည္ျဖင့္ျပင္ပတရားဥပေဒ (လူတုိ႔၏တရားဥပေဒ)မ်ားရိွေသာ္ 
လည္းယၡဳကိစၥတြင္ ထုိအရာမ်ားသည္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ႏွင့္မပါတ္သက္ပါ။ အဓိကအေရးအပါဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ေထရဝါဒအစဥ္အလာအရ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္း (ဘုရား 
ဥပေဒ) မ်ားႏွင့္သာသက္ဆုိင္ေနပါသည္။ 
   သုိ႔ပါ၍ေထရဝါဒတရားဥပေဒအရမျဖစ္ႏိုင္ဟုအေထာက္ 
အထားမ်ားျဖင့္မွန္ကန္စြာတင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဤဘိကၡဴနီသာသနာ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈရႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ၾကံဳမည္မဟုတ္ပါ၊ ထုိနည္းအတူပင္ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကုိမ 
ၿငိစြန္း-မေက်ာ္လြန္- မထိပါးခဲ့ပါေသာ္လည္းအေျခခံအေထာက္အ 
ထားမရွိဘဲဇြတ္ျငင္းပယ္မႈသည္လည္းမျဖစ္သင့္-မသင့္ေတာ္ပါ။ 
 အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုးကုိေကာင္းစြာႏွလံုးသြင္း၍-
ဦးပဥၨင္းသည္ ရႈပ္ေထြးေလ့ ရွိတတ္ေသာ တရားဥပေဒ ဆီသုိ႔ဦး 
တည္ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္ပါသည္၊ ပိဋကစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္အညီ 

သမႏၲပါသာဒိက (သမ-ပါ ၁-၂၃၁) ၌ ေဖၚျပထားေသာ- အမိန္႔ခ် 

မွတ္ပညတ္ခ်က္တြင္- “ပါဠိဝိနယ” သည္သာအေရးအပါဆံုးျဖစ္၍ 
အ႒ကထာ-သုိ႔မဟုတ္တစ္စုံတစ္ဦး၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိအေရး 
ပါသည္ (တရားဝင္သည္) ဟုမဆုိႏိုင္ပါ၊ ဘိကၡဴနီသာသနာျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရးသည္ ေထရဝါဒတရားဥပေဒအရျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ခြင့္ ရွိ-မရွိကုိ ပါဠိ-ဝိနယပညတ္ခ်က္မ်ားကသာေနာက္ဆံုးပုံေသ 
စံကုိက္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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 တစ္စုံတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ႏွင့္ပါတ္ 
သက္၍ဦးပဥၨင္းတင္ျပရပါလွ်င္ ဝိနယ ကုိအေပၚယံအားျဖင့္ဖတ္ရႈ 
ၿပီးေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ ေျပာဆိုလွ်င္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ထုိသုိ႔ေသာ 
ေရးသားမႈမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္မရွင္းလင္းေသာ- မတိက်ေသာဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ဆက္၍ေပၚလာႏိုင္ပါသည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ဦးပဥၨင္း၏ အေတြးအေခၚ ယူဆခ်က္မ်ားကြဲျပားႏိုင္ 
ပါေသာ္လည္း ယၡဳျပႆနာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဦးပဥၨင္း၏ ရႈကြင္း 
ေထာင့္ႏွင့္တုိက္ရိုက္စပ္ဆုိင္သည္မဟုတ္ပါ။ ယၡဳကိစၥကုိတရားဥပ 
ေဒဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားစူးစမ္းရွာေဖြၿပီးစပ္ဆုိင္ေသာသက္ေသခံအ
ေထာက္အထား မ်ားကသာ အေရးပါ - ပါသည္၊ ယၡဳေပၚရွိေန 
ေသာျပႆနာကုိ ပါဠိဝိနယ ရႈေထာင့္မွသာလွ်င္ အေထာက္ 
အထားျပႏိုင္ပါသည္၊ ဤခိုင္လံုယုတိၱရွိေသာ အေထာက္အထား 
မ်ားသည္ ပါဠိဝိနယ သာျဖစ္ပါေလသည္။ 
 သုိ႔ပါ၍ ဦးပဥၨင္းသုိ႔မဟုတ္တစ္စုံတစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပ 
ခ်က္မ်ားသည္ ပါဠိဝိနယ၏ ေဘာင္ခြင္(စည္းဝိုင္းအတြင္း)၌သာ 
တည္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဦးပဥၨင္း၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လံုးဝမ 
ဆုိင္ပါ၊ ဦးပဥၨင္း သုိ႔မဟုတ္အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏မည္သုိ႔မည္ပံုျဖစ္ 
သင့္သည္ဟူေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္လုံးဝမပါတ္သက္ပါ။  
 

((((၃) ၃) ၃) ၃) ဂရုဓမၼနံပါတ္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ ((((၆)၆)၆)၆)    
 ဂရုဓမၼ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကီးေလးစြာ ရိုေသ လုိက္နာ ထုိက္ 
ေသာအခ်က္မ်ားဟုဆုိလုိပါသည္၊ “ဂရု” ဆုိသည့္စကားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္အဓိပၸါယ္(၂)မ်ိဳးရပါသည္၊ (၁) ဂရု=ႀကီးေလး 
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ေသာ (၂) ဂရု=ရိုေသလုိက္နာထုိက္ေသာ ဟုျပန္ဆုိထားပါ 
သည္။ 

 ဥပမာျပရပါလွ်င္ စူလဝဂၢ (၁ဝ-၁) တြင္ဘိကၡဴနီတစ္ပါး 

သည္ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္- လတဝက္ 
(၂ ပါတ္) မွ်ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာအုပ္စု (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တုိ႔ေရွ႕ 

တြင္ဆုံးမဒါဏ္ခံယူရပါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၅)။ ဤေနရာ၌ဂရုဓမၼ၏ 

အဓိပၸါယ္မွာ “သံဃာဒိေသသ” ကုိရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ 
“သံဃာဒိေသသ” အရက်ဴးလြန္သူသည္ “မာနတၱ” ေခၚအျပစ္ 
ဒါဏ္ကုိခံယူထမ္းေဆာင္ရပါသည္၊ ထုိဘိကၡဴနီသည္- ဘိကၡဴနီ 
အဆင့္မွေလွ်ာက်သြားသည္ (ေခတၱယာယီ) ျဖစ္၍ဘိကၡဴနီအျဖစ္ 
သုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရပါသည္ (ပါဠိ-  “အဗ ၻာန”)၊ 
သံဃာဒိေသသျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ခဲ့ပါေသာ္ထုိျပစ္မႈသည္ႀကီး 
ေလးသည္ျဖစ္၍ ဘိကၡဴနီအျဖစ္မွ အခိုက္အတ့ံအားျဖင့္ အဆင့္အ 
တန္းေလွ်ာက်သြားပါသည္။ 

 စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၁) တြင္ဂရုဓမၼဟူေသာအဓိပၸါယ္ကုိ “မလႊသဲာ 

ေအာင္မျပဳမေနရ” ဟူ၍သတ္မွတ္မထားပါ၊ သုိ႔ပါေသာ္လည္း 
မဟာပဇာပတိေဂါတမီ သည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔အသိအမွတ္ခံယူ 
ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးထိပ္တင္၍ လက္ခံလုိက္ပါသည္၊ အနီးကပ္ 
ေသခ်ာစြာစစ္ေၾကာလုိက္ပါက ဂရုဓမၼ သည္ သံဃာဒိေသသ 
ႏွင့္က်ဴးလြန္မႈအမ်ိဳးအစားျခင္းလံုးဝမတူပါ။ 
 ဝိနယတြင္ ဂရုဓမၼအရ (ဂရုဓမၼသက္ဝင္ေသာ) က်ဴးလြန္မႈ 
မ်ားေဖၚျပထားခဲ့ပါေသာ္လည္း ထုိ ဂရုဓမၼ-(၈) မ်ိဳးစလံုးသည္ 
သံဃာဒိေသသ အဆင့္ႏွင့္မတူဘဲ-ပါစိတ္အဆင့္ႏွင့္သာတူညီေန 
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သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္၊ ပါစိတ္က်ဴးလြန္မႈမွာ သံဃာဒိေသသ ႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါေသာ္-ေပါ့ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၍က်ဴးလြန္မိသူသည္ 
မိမိႏွင့္အတူေနျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေသာအျခားဘိကၡဴနီတစ္ပါးထံ မိမိ 
၏ျပစ္မႈတုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ဝန္ခံလုိက္ပါလွ်င္ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ပါ 
သည္၊ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္မႈကုိ ပါစိတ္ အရက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုအ 
စြတ္စြဲခံရေသာ္ ထုိပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိျပန္လည္စြန္႔ 
လႊတ္ၿပီး- ဘိကၡဴနီသံဃာကသိမ္းဆည္းေစ၍- မိမိကဒါဏ္ခံရပါ 
သည္။ 
 ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၂) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ “ဝါတြင္း (၃) 
လအတြင္းဘိကၡဴႏွင့္ကင္းေဝးစြာမေနရ” ဟုသတ္မွတ္ထားပါ 
သည္၊ ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပါစိတ္နံပါတ္(၅၆)ဘိကၡဴနီဝိဘင္း 

(ဝိ-၄-၃၁၃) ႏွင့္တူညီ (ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္) သည္ကုိေတြ႕ႏိုင္ပါ 

သည္။ 
 ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၃) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ႏွစ္ပါတ္တစ္ 
ႀကိမ္- ဥေပါသထေန႔တြင္ ဘိကၡဴသံဃာ ထံအေၾကာင္းၾကား၍ 
ၾသဝါဒခံယူရပါသည္၊ ဤဂရုဓမၼႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပါစိတ္နံပါတ္ 

(၅၉) ကုိဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃၁၅) တြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။  

 ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၄) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ ဝါတြင္း (၃) 
လကုန္ဆုံးပါလွ်င္ထုိၿပီးခဲ့ေသာကာလအတြင္း၌မိမိ၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ 
မ်ားရွိ - မရွိကုိႏွစ္ဖက္သံဃာေတာ္ (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တုိ႔၏မ်က္ 
ေမွာက္တြင္မိမိအား ညႊန္ျပဆံုးမပါရန္ ဖိတ္ေခၚရပါသည္ (ပါဠိ- 
ပဝါရဏာ)၊ ထုိဂရုဓမၼသည္ ပါစိတ္နံပါတ္ (၅၇) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း 

(ဝိ-၄-၃၁၄) ႏွင့္တူညီပါသည္။ 
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 ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၇)အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ဘိကဳၡတစ္ပါး 
ကုိက့ဲရဲ့ျပစ္တင္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းမျပဳရ၊ ထုိဂရုဓမၼသည္ 

နံပါတ္ (၅၂) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃ဝ၉) ႏွင့္တူညီပါသည္။ 

 အထက္ပါတင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအရထုိဂရုဓမၼတုိ႔သည္
ပါစိတ္ အမ်ိဳးအစား (ေပါ႔ေသာအတန္းအစား)၌သာပါဝင္၍သံဃာ 
ဒိေသသ (ႀကီးေလးေသာအတန္းအစား) ၌မပါဝင္ျခင္းကုိေသခ်ာ 
စြာစစ္ေၾကာသိရွိႏိုင္ပါသည္။  
 မွတ္သားေလာက္ေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ဂရုဓမၼ(၈)မ်ိဳးလုံး 
၏လကၡဏာတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာ္ သံဃာဒိ 
ေသသ က့ဲသုိ႔ေသာ အျပစ္ဒါဏ္ေပးႏိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ 
ခ်က္ခ်မထားပါ။ 
 မုခ်ဆုိရပါလွ်င္ ဂရုဓမၼ (၈)ခုတုိ႔သည္ဝိနယတြင္ျပဌာန္း 
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မတူ၊ ကြဲျပား ျခားနား 
ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္၊ ဝိနယတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
တုိ႔မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အေပၚ မူတည္၍ 
ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ရေလေအာင္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္၊ ဂရုဓမၼ တုိ႔သည္ကားႀကိဳတင္သတိေပးထားခ်က္မ်ားသာ 
ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိ႔အျပင္ ဂရုဓမၼတုိ႔သည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္မခံယူမွီက 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အေလးျပဳရမည္ဟု ႄကုိတင္ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္၊ စူဠဝဂၢအရ မဟာပဇာပတိ သည္ဤ 
ဂရုဓမၼ (၈)ခုကုိဦးထိပ္တင္လုိက္နာၿပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ 
ၿပီဟုဘုရားရွင္က မိန္႔ဆုိခဲ့ပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂရုဓမၼ (၈) ခုတုိ႔ 
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သည္ ဝိနယ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္မတူညီကြဲျခားမႈရွိေနသည္ကုိရွင္း 
လင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
  ပါစိတ္စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ကုိ စီစစ္ၾကည့္သည့္အခါအခ်ိဳ႕ ဂရုဓမၼ 
တုိ႔ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္တူညီေနသည္ကုိ ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏိုင္ပါသည္၊ 
ဘိကၡဴနီဝိဘင္းတြင္တင္ျပထားသည္မွာဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴနီတုိ႔
ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ ပါစိတ္ စည္းမ်ဥ္းတြင္ၫႊန္ 
ၾကားျပဌာန္း ထားပါသည္၊ ဝိနယရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါလွ်င္ ဤအ 
ျခင္းအရာတုိ႔သည္ ဘိကၡဴနီသံဃာေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းမွဘိကၡဴနီႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာပါစိတ္တုိ႔ေပၚေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာပါစိတ္စည္းမ်ဥ္း (၅၂), (၅၆), 
(၅၇), (၅၉) တုိ႔၏သေဘာလကၡဏာတုိ႔မွာဝိနယ စည္းမ်ဥ္းပုံေသ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ ထုိပံုေသစည္းမ်ဥ္းအရ ပထမဆုံးက်ဴးလြန္သူ 
(ပါဠိ- အာဒိကမၼိက) သည္အျပစ္မရွိ (ပါဠိ- အနာပတိၱ)၊ အဓိပၸါယ္ 
မွာထုိ ပါစိတ္ မ်ားကုိပထမဆုံးက်ဴးလြန္သူ (ဂရုဓမၼ-၂-၃-၄-၇ ႏွင့္ 
တူညီ) ကုိျပစ္မႈမသင့္ေရာက္ပါ၊ ပါစိတ္စည္းမ်ဥ္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ 
က်ဴးလြန္သူသည္သာလွ်င္ျပစ္မႈသင့္ေရာက္ပါသည္။ 
 ဤအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိစုျခံဳ၍ ဝိနယရႈေထာင့္မွၾကည့္ပါ 
လွ်င္ ဂရုဓမၼ တုိ႔သည္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟုမယူဆႏိုင္ 
ပါ၊ စည္းမ်ဥ္းဟူ၍သာယူဆခဲ့ပါလွ်င္က်ဴးလြန္သည္ႏွင့္အမွ်အျပစ္ 
ဒါဏ္မွလြတ္ခြင့္မရွိပါ၊ ပါစိတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာစည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးမွသာ က်ဴးလြန္မႈ - အာပတ္သင့္ျခင္း (ပါဠိ- 
အာပတိၱ) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရပါလွ်င္ ဂရုဓမၼ (၈)ခု တုိ႔၌ က်ဴးလြန္မႈသည္ အ 
ျပစ္ဒါဏ္ေပးႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္မထားဘဲ ႀကီးေလးေသာလုိက္ 
နာသင့္သည့္အခ်က္မ်ားဟူ၍သာၫႊန္ထားပါသည္၊ စူဠဝဂၢ (စူဠ-

၁ဝ-၁) တြင္ထုိဂရုဓမၼတုိ႔ကုိရိုေသေလးစား- ဂရုဂါရဝ ျပဳရမည့္ 
အခ်က္မ်ား - ဟူ၍ တင္ျပထားပါသည္။ (ပါဠိ- သကၠတြာ 
ဂရုကတြာ မာေနတြာ ပူေဇတြာ) အတုိခ်ဳပ္မွာ ဂရုဓမၼ သည္ 
ႀကီးေလးစြာရိုေသရမည့္အခ်က္မ်ား - ဟူလုိ။ 
             ဤဂရုဓမၼမ်ား၏ အေျခခံ(အရင္းမူလ) သေဘာတရား 
မ်ားကုိစာရႈသူတုိ႔ အေသးစိတ္ ႏွလုံးသြင္းၿပီးသကာလ- ဂရုဓမၼ 
နံပါတ္ (၆) သုိ႔ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ၾကပါစို႔၊ ဂရူဓမၼ (၆) တြင္-
ဘိကၡဴနီျဖစ္လုိေသာအမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးသည္ သိကၡာမာန္ အျဖစ္ 
(၂) ႏွစ္တိတိသီလေစာင့္ထိန္းၿပီးေသာအခါႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာ 
(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ)တုိ႔မ်က္ေမွက္၌ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ 
သုိ႔သူမအားၿခီးေျမွာက္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရမည္ 

(ဝိ-၂-၂၅၅)၊ ေအာက္ပါေလးစားရမည့္ အခ်က္ကုိ ျပတ္သားစြာ 

သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
   “အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီမျဖစ္မွီအစမ္းသေဘာျဖင့္ (၆) ပါး ေသာ 
သိကၡာပုဒ္ကုိ (၂) ႏွစ္တိတိမပ်က္မကြက္ေစာင့္ထိန္းခဲ့ ေသာ 
သိကၡမာန္ သည္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာ (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) 
တုိ႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဘိကၡဴနီျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ 
ရမည္ (ပါဠိ- ေဒြ ဝႆာနိ ဆသု ဓေမၼသု သိကၡိတသိကၡာယ 
သိကၡာမာနာယဥဘေတာသံေဃ ဥပသမၸဒါ ပရိေယသိတဗၺာ)” 
ဤသိကၡမာန္အျဖစ္ ေစာင့္ထိန္းရန္လုိအပ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ 



ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။ 

 

115 

ကုိ ပါစိတ္နံပါတ္ (၆၃) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃၁၉) တြင္ပါဝင္ 

ထည့္သြင္းထားပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ဘိကၡဴနီဝိဘင္းမွလြဲ၍ ဝိနယ ရွိ 
အျခားဆီေလွ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ေသာ သံဃာ 
(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တုိ႔ရွိရန္လုိအပ္သည္ဟု- ေရးထားမႈကုိမေတြ႕ 
ရပါ။ 

        
((((၄) ၄) ၄) ၄) ဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာဗုဒၶဂါယာဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့ေသာဘိကၡဴနီဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့ေသာဘိကၡဴနီဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့ေသာဘိကၡဴနီဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့ေသာဘိကၡဴနီ    
အရာခံ အရာခံ အရာခံ အရာခံ ((((ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ) ) ) ) မ်ား။မ်ား။မ်ား။မ်ား။    
 ဗုဒၶဂါယာ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းပြဲႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဂရုဓမၼနံပါတ္ 
(၆) အရ ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္း (၂) မ်ိဳး ေပၚေပါက္ လာပါသည္။ 
 (က) ဤဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔သည္ (၂) ႏွစ္သီလက်င့္ 
ထိန္းခဲ့ၿပီးေသာ သိကၡမာန္ အဆင့္ႏွင့္တူညီေသာအရည္အခ်င္းရိွ 
ပါသေလာ? 
 (ခ) ေထရဝါဒရႈေထာင့္မွေန၍ဤပြဲ၌ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ ဘိကၡဴနီတုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါ 
သေလာ? 
 ပ႒မေမးခြန္းအရ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔သည္သီဟုိဠ္ႏိုင္ 
ငံ၌ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ (၁ဝ) ပါးသီလေစာင့္ထိန္းခဲ့ၿပီးသံဃာကိစၥမ်ား 
တြင္ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္ေသာသိကၡာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီးယၡဳဘိကၡဴနီခံယူပြဲ
အတြက္စံနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္၊ ထုိ႔အျပင္အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ႏိုင္ 
ရန္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္သင္တန္း ကုိလည္း 
တက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္၊ သာမေဏမ်ားက့ဲသုိ႔ (၁ဝ) ပါး 
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သီလကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းၾကခဲ့ေသာထုိ သိကၡာရွင္မ်ား 
(ဒႆသီလမာတာ) မွာအစမ္းခံ (၆) ပါးသီလ သိကၡမာန္ထက္ 
သိကၡာပုဒ္မ်ားပုိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း သိကၡမာန္ ဟူ 
ေသာအမည္မရိွပါ။ ဒႆသီလမာတာ သိကၡာရွင္မ်ားဟူ၍သာ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသည္။ 
 ဤသုိ႔ ဦးပဥၹင္းေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဝိနယပါစိတ္ (၆၃) 
တြင္ သိကၡမာန္ အေနျဖင့္ (၂) ႏွစ္သီလေစာင့္ထိန္းရန္လုိအပ္ 
သည္ဟု ဆုိထားျပန္ပါသည္၊ ဘိကၡဴနီဝိဘင္းတြင္ သိကၡမာန္ ဟု 
အမည္ပညတ္မရိွေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ 
သည္ ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါလွ်င္ ထုိဥပဇၥ်ာယ္ 
ဆရာမ်ား၌ ပါစိတ္ျပစ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေရးသားထားပါသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ၌အျပစ္မက်ပါ။  
 ဤသုိ႔ေသာအမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက ဝိနယပါဠိ၏ထုံးတမ္း 
အစဥ္အလာအတုိင္း သကၤာရွင္းၾကရပါသည္၊ ဘိကၡဴနီဝိဘင္း၌ 
သကၤာရွင္းပံု ရွင္းနည္းမ်ားကုိ ဥပမာမ်ားေဖၚျပ၍ နားလည္ႏိုင္ 
ေအာင္ရွင္းျပထားသည္မွာ---- 
 ဤတြင္ဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမႈ (၃) မ်ိဳး (အမ်ိဳးအစား 
၃ မ်ိဳး) ခြဲထားပါသည္၊ ပ႒မ (၃) မ်ိဳးတြင္ထုိဘိကၡဴနီခံယူပြဲ၌ 
သိကၡမာန္ ဟူေသာအမည္ပညတ္မရွိသည့္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ 
ကုိ ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ သုိ႔ေသာ္ခံယူပြဲျပဳလုပ္ပုံ 
သည္တရားဥပေဒႏွင့္ အလုံးစံုေလွ်ာ္ညီသည္ (ဝါ - ဥပေဒႏွင့္ 

ေလွ်ာ္ညီေသာ ဘိကၡဴနီျဖစ္ႏႈိင္သည္) (ပါဠိ = ဓမၼကမၼ) – (ဝိ-၄- 
၃၂ဝ)၊ ဒုတိယအမႈ (၃) မ်ိဳးတြင္ဥပေဒႏွင့္မညီပါက (အဓမၼကမၼ - 
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ပါဠိ) ျဖစ္ေနပါသည္။ ပ႒မအမ်ိဳးအစားကုိေအာက္ပါအတုိင္းခြဲ 
ျခားေဖၚျပထားပါသည္။ 
 (၁) ပါဠိ- ဓမၼကေမၼ ဓမၼကမၼသညာ ဝုဠာေပတိ။ 
 ျမန္မာျပန္ - ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္ 
(မဆန္႔က်င္) ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔၏ေဆာင္ရြက္မႈ 
သည္ဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္ဟုယုံၾကည္မႈရွိသည္။ 
 (၂)  ပါဠိ- ဓမၼကေမၼ ေဝမတိကာ ဝုဠာေပတိ။ 
 ျမန္မာျပန္- ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတုိ႔စိတ္တြင္ - ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေလသ 
ေလာဟူသည့္ထင္ျမင္ခ်က္သံသယရွိေနသည္။ 
 (၃)  ပါဠိ- ဓမၼကေမၼ အဓမၼကမၼသညာ ဝုဠာေပတိ။ 
 ျမန္မာျပန္- ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတုိ႔စိတ္တြင္ - ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေန 
သည္ဟုယုံၾကည္ေနသည္။ 
 ထုိ (၃) မ်ိဳးျခားနားျခင္းမွာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတုိ႔၏ သိမွတ္ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိဆရာ 
တုိ႔သည္ 
 (၁) ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည္ဟုယူဆယုံၾကည္သည္၊ 
 (၂) ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါ၏ေလာဟုသံသယျဖစ္ေနသည္၊ 
 (၃) ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကသည္၊ 
 ဤအမ်ိဳးအစား (၃) ခုတြင္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတုိ႔၌ ပါစိတ္ 
(ပါဠိ - အာပတိၱ - ပါစိတိၱယႆ) သက္ေရာက္ႏိုင္သည္၊ 
သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း သိကၡမာန္ ဟူေသာ နာမည္ပညတ္မရွိေသာ 
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ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔၏ဘိကၡဴနီ ခံယူပြသဲည္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
ျမင္သည္ (ပါဠိ - ဓမၼကမၼ) ဟုဆုိထားပါသည္၊ ဤက့ဲသုိ႔သကၤာ 
ရွင္းလင္းထားသည္ျဖစ္ပါ၍ သူမတုိ႔၏ ဘိကၡဴနီခံယူခ်က္သည္ 
ဥပေဒအရ မခုိင္လုံသည္မဟုတ္ပါ။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝိနယ က်မ္းဂန္၏ရႈေထာင့္အရ သိကၡမာန္ ဟူ 
ေသာအမည္ပညတ္ကုိသုံး၍ (၂) ႏွစ္မက်င့္ခဲ့ဘူးေသာဘိကၡဴနီ 
ေလာင္းလွ်ာတုိ႔ကုိ ဘိကၡဴနီျဖစ္ႏိုင္ရန္ခိုင္လုံမႈမရွိဟု မစြတ္စြဲႏႈိင္ပါ၊ 
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၉၉၈ ခု) ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာဘိကၡဴနီျပ 
ဌာန္းခံယူပြဲသည္ “သိကၡမာန္ ဟူေသာနာမည္ပညတ္မရွိခဲ့၍ခိုင္ 
လုံမႈမရွိ” ဟုဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းမႈမရွိႏုိင္ပါ၊ မုခ်ဆုိရပါလွ်င္ထုိဘိကၡဴနီ 
ေလာင္းလွ်ာတုိ႔၏သီလက်င့္ထိန္းမႈသည္ သိကၡမာန္ႏွင့္တူယွဥ္ႏိုင္ 
ယုံမွ်မကသာလြန္၍ပင္ေနပါသည္။ 
 

((((၅၅၅၅) ) ) ) တရုတ္တရုတ္တရုတ္တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ားဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ားဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ားဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ား    
    သကၠရာဇ္ (၅)ရာစု ႏွစ္ပိုင္းတြင္ သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံ သကၤမိတၱ    
ဘိကၡဴနီ၏ အႏြယ္ဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ ဘိကၡဴနီ 
သာသနာျပဳရန္အတြက္ေရလမ္းကုန္းလမ္းခရီးၾကမ္းတုိ႔ကုိပင္ပန္း
ဆင္းရခဲံျဖတ္သန္းၿပီး တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ သာသနာျပဳ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ယၡဳ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ သီဟုိဠ္ 
ေထရဝါဒ ဘိကၡဴနီမ်ား၏ တုိက္ရိုက္ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ အႏြယ္အ 
ဆက္မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းရာစုမ်ားစြာၾကာ 
လာေသာအခါ ပါတိေမာက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ဓမၼဂုတၱက 
စည္းမ်ဥ္း (မဟာယာန)ျဖစ္သြားပါသည္၊ သကၠရာဇ္ (၈) ရာစုတြင္ 
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တရုတ္ဧကရာဇ္မင္း၏အမိန္႔ေတာ္အရ ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ အားလုံး 
တုိ႔သည္ ဓမၼဂုတၱကဝါဒ ကုိသာလုိက္နာၾကရပါသည္။ ဓမၼဂုတၱက 
ဘိကၡဴနီစည္းမ်ဥ္းတုိ႔သည္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီစည္းမ်ဥ္းထက္ပိုမ်ား 
သည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္၊ထုိ႔အျပင္ဓမၼဂုတၱကတြင္ေဖၚျပထားေသာ 
သိမ္ျပဳလုပ္မႈတြင္ကြဲျခားမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ 
 အထက္ပါအေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ 
ဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ “နာနသံဝါသ” (ေထရဝါဒႏွင့္မတူ- ကြဲျပားေန 
ေသာသံဃာအုပ္စု) ျဖစ္ေနပါသည္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ကြျဲပားေသာအုပ္စု 
ျဖစ္ေနပါ၍တရားဥပေဒမ်ားပါဝင္ေသာ သံဃကမၼ (သံဃကိစၥ) 
ျပဳသည့္အခါခိုင္လုံမႈရွိသည္ဟုမဆုိႏိုင္ပါ။ 
 ဝိနယတြင္သံဃာအုပ္စုမတူလွ်င္ “နာန သံဝါသ” (မတူ 
ေသာေပါင္းေဖၚျခင္း) ျဖစ္၍ ဥပေဒမ်ား ကြဲျခားမႈ ရွိေနပါသည္၊ 
ဤေနရာတြင္ ရဟန္းေဘာင္ သုိ႔ဝင္ခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ 
အတူေနေသာသံဃာအုပ္စုႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကြဲ ျပား 
ေနပါက - က်ဴးလြန္မႈတစ္ခု ျဖစ္၏ဟု ယူဆ ထားပါသည္၊  ဝိနယ 
စည္းမ်ဥ္းအရဤက့ဲသုိ႔ျခားနားမႈရိွခဲ့ပါလွ်င္- ထုိရဟန္းသည္ အယူ 
အဆမတူေသာသံဃာအုပ္စုႏွင့္သံဃကိစၥ(သံဃကမၼ)ကုိအတူတူ 
ပူးတြဲ၍ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မရွိပါ၊ တနည္းဆုိေသာ္ သံဃာအုပ္စုက 
ထုိရဟန္းႏွင့္သံဃကိစၥအတူမေဆာင္ရြက္ဘဲ“ဆုိင္းငံ့” ထားလုိက္ 
ပါသည္။ 
 ဝိနယစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိအနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္
-ကြဲျပားမႈ-ျငင္းခံုမႈမ်ားရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ “နာန သံဝါသ” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရ- အေခၚအေဝၚေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ 
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ေသာအျငင္းပြါးမႈကုိ သကၤာရွင္းၾကရပါသည္၊ ဝိနည္းစည္းမ်ဥ္း 
(တရားဥပေဒ) တုိ႔၏အဓိပၸါယ္ယူဆမႈ၌ သေဘာတူညီမႈ ရသြားပါ 
လွ်င္ “နာနသံဝါသ” မွ “သမာနသံဝါသ” (သံဃာအုပ္စုႏွင့္တူညီ 
သည္) အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္သြားၿပီး လက္ရွိသံဃာအုပ္စု၏ အသိအ 
မွတ္အျပဳခံရေသာရဟန္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

 မဟာဝဂၢ (၁ဝ-၁) တြင္ “သမာနသံဝါသက” ျဖစ္ႏိုင္ရန္ 

နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးေဖၚျပထားပါသည္ (ဝိ-၁-၃၄ဝ)။ ပထမနည္း 
မွာ ရွိဆဲသံဃာအုပ္စု (မိမိပါဝင္ေပါင္းေဖၚလုိေသာအုပ္စု) ၏အယူ 
ဝါဒမ်ားကုိမိမိဖါသာလုိက္နာက်င့္သုံးၿပီး ယၡင္ကလုိက္နာခဲ့သည့္ 
အယူဝါဒမ်ားကုိလုံးဝစြန္႔လႊတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထုိနည္းအား 
ျဖင့္ဝိနယစည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ကြဲျပားမႈမရွိေတာ့ပါ၊ (ပါဠိ- အတၱနာ ဝါ 
အတၱာနံ သမာနသံဝါသကံ ကေရာတိ) မိမိဖါသာဝင္ေရာက္လုိ 
ေသာသံဃာအုပ္စုတုိ႔၏ဝါဒကုိက်င့္ႀကံျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္၊  
ဤေနရာ၌မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသံဃာအုပ္စုထဲသုိ႔ပါဝင္ခြင့္
ရေအာင္က်င့္ႀကံျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အယူဝါဒေဟာင္းတုိ႔ကုိစြန္႔ပါယ္ 
၍အုပ္စု၏အယူဝါဒကုိ (ဝိနယစည္းမ်ဥ္း)လုိက္နာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 ဒုတိယနည္းမွာရိွဆဲသံဃာအုပ္စုသည္ယၡင္ကအယူကြဲေန
၍အုပ္စုထဲသုိ႔အဝင္မခံဘဲ “ဆုိင္းငံ့” ထားျခင္းခံခဲ့ေသာထုိရဟန္း 
ကသံဃာအုပ္စု၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (အယူဝါဒ) ကုိလုိက္နာ 
မည္ဆုိခဲ့ပါလွ်င္ထုိရဟန္းအား “ဆုိင္းငံ့” ထားျခင္းကုိယုတ္သိမ္း 
လုိက္ၿပီးသံဃာအုပ္စုထဲသုိ႔ဝင္ႏႈိင္ခြင့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ယၡဳဘိကၡဴနီခံယူပြဲကိစၥတြင္ ဒုတိယနည္းႏွင့္မစပ္ဆုိင္လွပါ၊ 
အေၾကာင္းဆုိေသာ္ေထရဝါဒဝင္တုိ႔သည္ ဓမၼဂုတၱကဝင္သံဃာတုိ႔ 
ကုိမဆက္ဆံဘဲ “ဆုိင္းငံ့” ထားသည္ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္မထားပါ၊ 
ထုိနည္းအတူ ဓမၼဂုတၱကဝါဒဝင္သံဃာတုိ႔ကလည္း ေထရဝါဒဝင္ 
သံဃာတုိ႔ႏွင့္မဆက္ဆံဘဲ “ဆုိင္းင့ံ”ထားသည္ဟုမွတ္တမ္းမတင္ 
ပါေခ်။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေရေျမျခားသည့္ အေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာအယူဝါဒမ်ားျခားနားေနျခင္းဟူ၍သာယူဆပံုရပါသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ဝိနယ (ဝိ-၁-၃၄ဝ) တြင္ျပဆုိခဲ့ေသာပ႒မနည္း 

သည္သာပို၍စပ္ဆုိင္ေနပါသည္၊ ထုိပ႒မနည္းကုိလုိက္နာေသာ 
အားျဖင့္  ယၡဳမၾကာေသးမွီက  ဘိကၡဴနီခံယူခဲ့ေသာ  သီဟုိဠ္အမ်ိဳး 
သၼီးတုိ႔သည္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီမ်ားအျဖစ္သုိ႔ပါဝင္ခြင့္ရႏႈိင္ရန္လမ္း 
စရွိလိမ့္မည္ဟုယူဆေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္၊ မလႊမဲေရွာင္သာေသာအ 
ေျခအေနမ်ားအရ “နာန သံဝါသ” ျဖစ္သြားၾကရရွာေသာ ဘိကၡဴနီ 
တုိ႔သည္ “နာန သံဝါသ” မွ “သမာန သံဝါသ” အျဖစ္သုိ႔ဤနည္း 
ျဖင့္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရွိေကာင္းပါ၏-ဟုယူဆရပါသည္။ 
 ၿပီးခဲ့ေသာဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပြဲ (၁၉၉၈ ခု-ဗုဒၶဂါယာ)တြင္ 
ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစံုမ်က္ေမွာက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဘိကၡဴနီတုိ႔ 
သည္ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ၍- ေထရဝါဒဘိကၡဴမ်ားသာဦးေဆာင္ 
ေသာျပဌာန္းပြဲတြင္- ေထရဝါဒဘိကၡဴနီ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ထုိသုိ႔ေသာဘိကၡဴနီခံယူမႈကုိတရားဝင္အျဖစ္လက္ခံႏိုင္ပါ 
မည္ေလာ? ဟုေထာက္ထားခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္ရန္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ဤ 
နည္းကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာအုပ္စုမ်ား- သူေတာ္စင္အ 



ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။ 

 

122 

ေပါင္းတုိ႔အသုံးျပဳလုိပါက “နာန သံဝါသ” ဟုယူဆထားမႈသည္ 
ဥပေဒမၿငိစြန္းဘဲသကၤာရွင္းသြားႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရွိပါသည္။ 
 ဤက့ဲသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေထရဝါဒဘိကၡဴတုိ႔ျဖင့္သာထပ္မံ 
ဘိကၡဴနီခံယူပြဲကုိၿမဲၿမံစြာ- ခိုင္ၿမေဲအာင္ျပဳျခင္း (ပါဠိ - ဒဠၨီကမၼ) ဟု 
ေခၚေဝၚႏိုင္ပါသည္၊ ဤသုိ႔ (ဒဠၨီကမၼ) ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေထရ 
ဝါဒ သံဃာအုပ္စုအသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ရန္ (ထုိအုပ္စုထဲသုိ႔ပါဝင္ႏိုင္ 
ရန္) အေၾကာင္းတစ္ခုဟုေမွ်ာ္ကုိးထားပါသည္။ 
  ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ 
ဟုဆုိႏိုင္ပါေသာ္လည္းမလႊမဲေရွာင္သာေအာင္တုိက္တြန္းျခင္း မ်ိဳး 
မဟုတ္ပါ၊ အယူဝါဒျခားနားမႈမ်ားသည္ဝိနယစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ 
ခ်က္တုိ႔၏အဓိပၸါယ္ယူဆမႈေပၚ၌တည္ရိွတတ္ပါသည္၊ ဦးေဆာင္ 
ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ဝိနယတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အဓိပၸါယ္ျပန္ရာ၌ 
“သမာန သံဝါသ” အျဖစ္မည္သုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္းဟုစီစစ္ၾကည့့္ 
ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ တရုတ္ဘိကၡဴနီဥပဇၥ်ာယ္ 
ဆရာတုိ႔၏အကူအညီကုိလုိအပ္ပါသေလာဟူေသာေမးခြန္းလည္း 
ရွိပါသည္၊ ဤအခ်က္အားလုံးကုိေနာက္ခံအေျချပဳထားၿပီးဦးပဥၨင္း 
သည္ဘိကၡဴသံဃာတုိ႔ (တဖက္ထည္းေသာသံဃာ)ျဖင့္သာဘိကၡဴ 
နီခံယူျခင္းအေၾကာင္းကုိေရွ႕ရႈဦးတည္ပါေတာ့မည္။ 
 

((((၆၆၆၆) ) ) ) ဘိကၡဴ ဘိကၡဴ ဘိကၡဴ ဘိကၡဴ ((((ရဟန္းေတာ္ရဟန္းေတာ္ရဟန္းေတာ္ရဟန္းေတာ္) ) ) ) မ်ားျဖင့္သာဘိကၡဴနီခံယူျခင္း။မ်ားျဖင့္သာဘိကၡဴနီခံယူျခင္း။မ်ားျဖင့္သာဘိကၡဴနီခံယူျခင္း။မ်ားျဖင့္သာဘိကၡဴနီခံယူျခင္း။    
    ဤစာတမ္းကုိအမွတ္မဲ့ၾကည့္ပါလွ်င္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) 
အရမျဖစ္ႏႈိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ခ်လုိက္ႏိုင္ပါသည္၊ ဝိနည္း 
ဥပေဒအရခုိင္လုံမႈ ရွိ-မရွိကုိႏွလုံးသြင္း၍ၾကည့္ပါလွ်င္ ဂရုဓမၼ 
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သည္ၫႊန္ၾကားခ်က္သာျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ေဖါက္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္ အ 
ျပစ္ဒါဏ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သည့္အ 
ခ်က္မပါပါ။ အျခားသိသါေသာဆင္ျခင္ဘြယ္အခ်က္တစ္ခုမွာဂရု 
ဓမၼသည္သိကၡမာန္ႏွင့္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ တုိ႔ကုိသာအက်င့္စ 
ရိုက္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ ဘိကၡဴ 
တုိ႔တြင္ ဂရုဓမၼမရွိပါ။ 

 စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၅) တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာဘိကၡဴနီျဖစ္စအ 

မ်ိဳးသၼီးတုိ႔သည္ ပါတိေမာက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရြတ္ဆုိျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္လွ်င္အျပစ္ဝန္ခံရျခင္းစသည္ျဖင့္သံဃကိစၥတုိ႔ကုိမကၽြမ္းက်င္

ေသးပါ (ဝိ-၂-၂၅၉)၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) အရ အမ်ိဳးသၼီး 

မ်ားသည္ သံဃကိစၥ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘိကၡဴတုိ႔က့ဲသုိ႔ စိတ္ခ်ႏႈိင္ 
ေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္၊ ထုိသုိ႔ႏုနယ္ေသးလွေသာဘိကၡဴနီေဘာင္အတြင္း၌ဘိကၡဴနီ 
အသစ္တုိ႔သည္ ဘိကၡဴတုိ႔ (၅-ႏွစ္ေစာေသာ) ၏အကူအညီမပါဘဲ 
ဘိကၡဴနီခံယူပြဲအစရွိသည့္သံဃကိစၥမ်ားမက်င္းပႏိုင္ေအာင္ဘုရား 
ရွင္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ေနာက္တစ္ 
ေၾကာင္းမွာ သိကၡမာန္တုိ႔သည္ ဘိကၡဴမ်ားမပါဝင္ဘဲ မကၽြမ္းက်င္ 
ေသာ ဘိကၡဴနီအသစ္တုိ႔ထံမွာ ဘိကၡဴနီခံယူျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ကာ 
ကြယ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ဂရုဓမၼသည္ဘိကၡဴမ်ားမည္သုိ႔အက်င့္ 
စရိုက္ရွိရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားေသာ ပညတ္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ၊ 
ဝိနယတြင္ဘိကၡဴနီမ်ား၏စည္းမ်ဥ္းခ်က္တုိ႔သည္ဘိကၡဴမ်ားထက္ပို

၍မ်ားပါသည္၊ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၄)တြင္ 
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ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားပါသည္။ ဤေနရာ၌ဘုရားရွင္သည္ မဟာ 
ပဇာပတိ အား ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၾသဝါဒ (၂) မ်ိဳး ေပးထားပါသည္၊ 
 (က) ဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ ဘိကၡဴတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္း ကုိလည္း 
လုိက္နာရမည္၊ 
  (ခ) ဘိကၡဴမ်ားမပါဝင္ဘဲဘိကၡဴနီသံဃာတုိ႔သာလုိက္နာရ 
မည့္သီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္းထားရွိသည္။ 

 (ဝိ-၂-၂၅၈) ထုိစည္းမ်ဥ္း (၂) မ်ိဳးလုံးကုိ မဟာပဇာပတိ 

သည္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ေနာက္ပါ ဘိကၡဴနီတုိ႔သည္ လည္း 
ေကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာတုိ႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဘိကၡဴနီခံယူခဲ့ 
ေသာဘိကၡဴနီတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထုိ (၃) မ်ိဳးေသာဘိကၡဴနီ 
တုိ႔သည္ေကာင္းစြာေစာင့္ထိန္းၾကရမည္ဟုမိန္႔ဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၂) အရ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ႏွင့္ပါတ္သက္၍ 

မဟာပဇာပတိ သည္ဘုရားရွင္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍ဤသုိ႔ေမးခဲ့ပါသည္ 

(ဝိ-၂-၂၅၆)၊ “အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ေနာက္ပါသာကီဝင္ 

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ မည္သုိ႔ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသ 
နည္း?” (ပါဠိ- ကထာဟံ ဘေႏၲ ဣမာသု သာကိယနီသု 
ပဋိပဇၨာမီတိ?) 
  စူဠဝဂၢ၌ ဆက္လက္ ေဖၚျပသည္မွာ အထက္ပါ ေမးခြန္း 
သည္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) (ႏွစ္ဖက္ေသာဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီသံဃာတုိ႔ 
၏မ်က္ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီခံယူရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း) ႏွင့္တုိက္ရိုက္ 
သက္ဆုိင္ေနပါသည္၊ မဟာပဇာပတိသည္ ဂရုဓမၼ (၈) မ်ိဳးကုိဦး 
ထိပ္ထား၍ ဘိကၡဴနီခံယူခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိၫႊန္ၾကားမႈကုိ 
ေလးစားသည့္အားေလွ်ာ္စြာ မည္သုိ႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကုိဘုရား 
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ရွင္အားေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထုိစဥ္က မဟာပဇာပတိတစ္ 
ဦးတည္းသာလွ်င္ ဘိကၡဴနီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစံု 
လုိအပ္ေသာဘိကၡဴနီခံယူပြဲမ်ိဳးကုိမက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါ၊ ဤအျခင္းအရာ 
ေၾကာင့္ဘုရားရွင္အားနည္းလမ္းၫႊန္ျပပါရန္ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ 
ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္၊ ဝိနယတြင္ေဖၚျပခ်က္အရဘုရားရွင္သည္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာၫႊန္ျပသည္မွာ “ဘိကၡဴ (ရဟန္း) တုိ႔သည္ 
ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ သာကီဝင္အမ်ိဳးသၼီးတုိ႔ကုိဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ 

ျပဌာန္းပို႔ေဆာင္ေပးရမည္” ဟုအမိန္႔ရွိခဲ့ပါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၇)။ 
 “ဘိကၡဴတုိ႔ ငါဘုရားရွင္သည္ထုိသာကီဝင္အမ်ိဳးသၼီးတုိ႔ကုိ 
ဘိကၡဴမ်ားက ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား၏” 
(ပါဠိ- အႏုဇာနာမိ-ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴဟိ ဘိကၡဴနိေယာ 
ဥပသမၸာေဒတုံ တိ)။ ဤစည္းမ်ဥ္းပညတ္ခ်က္သည္ ဂရုဓမၼက့ဲ 
သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဘိကၡဴနီခံယူျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘိကၡဴတုိ႔ကုိ ပ႒မ 
ဆုံးအႀကိမ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
  မွတ္သားဖြယ္တစ္ခုမွာ ဝိနယတြင္ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ 
တုိင္ မဟာပဇာပတိ၏ ေနာက္ပါမ်ားကုိ ဘိကၡဴနီမ်ားအျဖစ္ေရာက္ 
ေစသည္ဟု ေရးမထားပါ၊ “ေနာက္ပါအားလုံးတုိ႔ကုိ ဘိကၡဴတုိ႔က 
သာဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေစ” ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာမိန္႔ၾကားခဲ့ 
ပါသည္၊ “ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေသာ ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္အခ်ိန္ 
ကာလမ်ိဳးတြင္ ဘုရားရွင္ကသာဘိကၡဴနီအျဖစ္အစေဖၚႏိုင္သည္”။ 
 ဤသုိ႔ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္ေရးသားမႈမ်ိဳးယၡဳ
အခါ၌ေခတ္စားေနပါေသာ္လည္း ပါဠိဝိနယတြင္ ဤက့ဲသုိ႔ေရးမ 
ထားပါ၊ မဟာပဇပတိသည္သူ၏ေနာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ပါတ္သက္၍မည္ 
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သုိ႔လုပ္ႏိုင္ပါသနည္းဟု ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ဘုရားရွင္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ဘိကၡဴတုိ႔ဆီကုိ ၫႊန္ျပ၍ 
“ဘိကၡဴတုိ႔သည္ထုိေနာက္ပါအမ်ိဳးသၼီးမ်ားကုိဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္
သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေစ”- ဟုမိန္႔ႁမြက္ခဲ့ပါသည္ကုိတိက်စြာမွတ္တမ္းတင္ 
ထားပါသည္။ 
 ေထရဝါဒဝိနည္းက်မ္းဂန္ကုိဆက္လက္၍စီစစ္ေသာအခါ
ဤပ႒မဆံုးၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ကုိဘုရားရွင္ 
ေၾကျငာၫႊန္ၾကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကုိမိန္႔ၾကား 
သည္ဟုဖတ္ရႈရပါသည္၊ ဘုရားရွင္သည္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစုံ 
ေရွ႕ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီခံယူမႈကုိလုိလားသည္- ဟုေျပာၿပီး ေနာက္ 
ပိုင္း မွဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ဘိကၡဴတုိ႔ျဖင့္သာ 
ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းခံယူျခင္းသည္ သင့္ျမတ္ေလွ်ာ္ကန္သည္ဟု 
ယူဆခ်က္ရွိခဲ့သည္- ဆုိေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
  ဘုရားရွင္မ်က္ေမွာက္ရွိေနစဥ္ကလည္းယၡဳေခတ္တြင္ျဖစ္ 
ေပၚေနသည့္အေျခအေနအတုိင္းပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊ ထုိေခတ္ကအ 
မ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္အလုိရွိၾကသည္၊ သုိ႔ေသာ္မဟာ 
ပဇာပတိတစ္ဦးတည္းသာ ဂရုဓမၼခံယူၿပီးဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပထမ 
ဆုံးေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဘိကၡဴနီမရွိေသာယၡဳေခတ္တြင္လည္္းအေျခ 
အေနအရဝင္ေရာက္ကူညီခဲ့ေသာ ဓမၼဂုတၱက ဘိကၡဴနီမ်ားသည္ 
ဂိုဏ္းမတူ၍ ေထရဝါဒႏွင့္စံမကုိက္ဟုေျပာၾကပါေသာ္ ဘူရားရွင္ 
လက္ထက္အတုိင္းပင္ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ရမည့္ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ 
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 ဘုရားရွင္၏ပထမၫႊန္ၾကားခ်က္အရဘိကၡဴတုိ႔သည္အမ်ိဳး
သၼီးမ်ားအားဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ႁမြက္ၿပီး 
ေနာက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားခ်က္ကုိလည္း ထုိနည္းတူစြာ တိက်ရွင္း 

လင္းေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထားရွိခဲ့ပါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၇) (ပါဠိ- 
ဘဂဝတာ ပညတံၱ ဘိကၡဴဟိ ဘိကၡဴနိေယာ ဥပသမၸါေဒတဗၺာ 
တိ)။ 
  ဤအခ်က္၌ ဘိကၡဴမ်ား၏ပါဝင္ကူညီမႈသည္ဘိကၡဴနီသာ 
သနာႀကီးပြား ဖြင့္ၿဖိဳးေရး အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာေၾကာင့္ 
ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ မီးရွူး တန္ေဆာင္ သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္၊ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘိကၡဴတုိ႔မပါဝင္လွ်င္လုံးဝမျဖစ္ႏႈိင္၊ အလြန္လုိအပ္ 
သည္ကုိသိၾကေစလုိပါသည္၊ ဤသုိ႔စိတ္ပါဝင္စားစြာကူညီမႈသည္ 

မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကုိ ဝိနယ (ဝိ-၁-၁၄၆) မဟာဝဂၢ (၃-၆) 
ရွိစာပိုဒ္တခုတြင္ေဖၚျပထားပါသည္၊ ထုိစာပိုဒ္အရ- အမ်ိဳးသၼီးတစ္ 
ဦးဘိကၡဴနီခံယူလုိပါက- ရဟန္းတစ္ပါးသည္ဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ (၇) 
ရက္တိတိခရီးထြက္၍ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာရွိရာအရပ္သုိ႔) ကူညီ 
ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုေရးထားပါသည္။ 
 ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ၏ဗဟုိလ္အခ်က္ႏွင့္ဆက္လက္ျပဌာန္း 
ထားေသာအခ်က္မ်ားတြင္ဘိကၡဴမ်ားသည္ ဘိကၡဴနီျဖစ္လုိသူအ 
မ်ိဳးသၼီးမ်ား ဘိကၡဴနီျဖစ္လာႏိုင္ရန္ ကူညီစိုင္းျပင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကုိ 
ထုတ္ေဖၚ ေရးသား ထားပါသည္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ ကူညီႏိုင္ပံုမွာ- 
 (က) ဘိကၡဴနီသံဃာရွိခဲ့ေသာ္ထုိဘိကၡဴနီသံဃာႏွင့္ေပါင္း 
စပ္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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  (ခ) အကယ္၍ဘိကၡဴနီသံဃာ မရွိခဲ့ေသာ ္ ဘိကၡဴသံဃာ 
စုကသာ အမ်ိဳးသၼီးတုိ႔အား ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သုိ ့ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္း- 
ျဖစ္ပါသည္။ 
  အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဘိကၡဴသံဃာ 
တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး “မပါဝင္လွ်င္မ 
ျဖစ္” ဟူေသာအေျခရွိသည္ကုိသိထားႏိုင္ပါသည္၊ ဘိကၡဴနီသံဃာ 
ႏွင့္ပါတ္သက္၍ထုိသုိ႔ အလားတူ အေရးႀကီးသည္ဟုျပဌာန္းခ်က္ 
မထားခဲ့ပါ။ 

   စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၁၇) တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ ဘိကၡဴနီ 
ေလာင္းလွ်ာတုိ႔ကုိေမးခြန္းမ်ားေမးရာ၌ ခက္ခမဲႈမ်ားရွိေန၍-ဘုရား 
ရွင္ကၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထပ္မံမိန္႔ႁမြက္ခဲ့ရျပန္ပါသည္၊ ထုိစည္း 
မ်ဥ္းသစ္အရ- ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားေရွ႕ 
(အမ်ိဳးသားမ်ားေရွ႕) တြင္ေျဖရန္ခက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ကုိ 
ဘိကၡဴနီသံဃာ (အမ်ိဳးသၼီးအခ်င္းခ်င္း) တုိ႔ကသာ ႀကိဳတင္၍ 

ေမးခြင့္ျပဳထားပါသည္ (ဝိ-၂-၂၇၁)။ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းတြင္- 

  “ဘိကၡဴတုိ႔ငါဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴနီသံဃာထံမွာဘိကၡဴနီ 
ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔အား ဘိကၡဴ 
သံဃာက ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခြင့္ျပဳသည္။”  (ပါဠိ - 
အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဧကေတာ ဥပသမၸႏၷာယ ဘိကၡဴနီသံေဃ 
ဝိသုဒၶါယာ ဘိကၡဴသံေဃ ဥပသမၸဒႏၲိ) 
   ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔သည္ဘိကၡဴသံဃာအလယ္တြင္ 
ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္း တုိ႔ကုိ ေျဖဆုိရန္ ရွက္ေၾကာက္ၾကပါသျဖင့္ 
ဤအျခင္း အရာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ က အထက္ပါ အတုိင္း 



ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။ 

 

129 

လမ္းၫႊန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးရန္ တာဝန္မွာ 
ဘိကၡဴနီသံဃာအေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါသည္၊  ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ 
လုိက္သည့္အတြက္ ဘိကၡဴတုိ႔ေမးျမန္းစရာ မလုိေတာ့ဘဲ ဘိကၡဴနီ 
အျဖစ္သုိ႔သာ ေခ်ာေမာစြာ ပို႔ေဆာင္ႏႈိင္ ၾကပါသည္၊  ထုိသုိ႔ ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္၌ ဘိကၡဴနီသံဃာ တုိ႔ေမးခြန္း ေမးခဲ့ျပီး 
သြားေသာ ဘိကၡဴနီ ေလာင္းလွ်ာ တုိ႔သည္-  ေနာက္တစ္ဖက္တြင္ 
ဘိကၡဴသံဃာတုိ႔ထံ၌ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူရပါသည္။ 
 ႏႈိင္းယွဥ္မွတ္သားသင့္ေသာအရာတစ္ခုမွာဘုရားရွင္သည္ 
ရဟန္းေလာင္းမ်ားဘိကၡဴအျဖစ္ခံယူလွ်င္ၫႊန္ျပခ်က္စကားအေခၚ 

အေဝၚသံုးႏႈံးပံုျဖစ္ပါသည္၊ မဟာဝဂၢ (၁-၂၈) အရ-ရဟန္းေလာင္း 

မ်ား ရဟန္းခံသည့္အခါ တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ ရမည့္အခ်က္ 
မ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္၊ ပ႒မဦးစြာ- ရဟန္းေလာင္း တုိ႔သည္ 
သရဏဂံု(၃) ပါးခံယူၾကရပါသည္- ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ- ဥပဇၩာယ္ 
ဆရာကလက္ရိပ္ (၁) ခါျပၿပီး ေနာက္အဆင့္တြင္ (၃) ႀကိမ္ေၾက 
ျငာပါသည္၊ ထုိသုိ႔လက္ရိပ္ျပ (၁)ခါ- ေၾကျငာျခင္း (၃)ႀကိမ္လုပ္ခဲ့ 
သည့္အခ်ိန္ကစ၍ သရဏဂံု (၃)ပါးရြတ္ဆုိျခင္းကုိ ‘ပဗၺဇၨာ’ ျပဳျခင္း 
ဟူ၍သာအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္၊ သရဏဂံုတည္ယုံႏွင့္ရဟန္း 
ျဖစ္ေရးအတြက္ခိုင္လုံသြားၿပီဟုမဆုိခဲ့ေတာ့ပါ။ ဤအေၾကာင္းအ 
ရာကုိပိုမိုနားလည္ေစႏုိင္ရန္ဘုရားရွင္သည္ ေအာက္ပါစာတမ္းအ 
တုိင္းတိက်စြာ ပ႒မညႊန္ၾကားခ်က္ကုိပယ္ဖ်က္၍ဒုတိယညႊန္ၾကား 

ခ်က္ကုိလုိက္နာရန္အမိန္႔ထားခဲ့ပါသည။္ (ဝိ-၁-၅၆) 
 “ဘိကၡဴတုိ႔ဤေန႔မွစ၍ငါဘုရားရွင္သည္ယၡင္ညႊန္ခဲ့ေသာ
သရဏဂံု (၃) ပါးခံယူမႈ ကုိပါယ္ဖ်က္ၿပီး လက္ျဖင့္အရိပ္ျပ၍ (၃) 
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ႀကိမ္ ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ ရဟန္းခံမႈ ၿပီးေျမာက္ေစသည္။” (ပါဠိ- 
ယာသာ ဘိကၡေဝ မယာ တီဟိ သရဏဂမေနဟိ ဥပသမၸဒါ 
အႏုညာတာ တာဟံ အဇၨတေဂၢ ပဋိကိၡပၸါမိ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ 
ဥတိၱစတုေတၳန ကေမၼန ဥပသမၸာေဒတုံ)။ 
 ဘိကၡဴနီခံယူမႈႏွင့္ပါတ္သက္၍ဘိကၡဴတုိ႔အတြက္ဘုရားရွင္
ကစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေပးသည့္အခါတြင္ အထက္ကပံုစံလုိ 
ပ႒မစည္းမ်ဥ္းကုိ မပါယ္ဖ်က္ခဲ့ပါ- ပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ခဲ့ပါ။ “ငါဘု 
ရားရွင္သည္တစ္ဖက္ေသာသံဃာ (ဘိကၡဴနီတုိ႔)ထံမွာေမးခြန္းမ်ား 
ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ၿပီးခဲ့ေသာဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာကုိ ဘိကၡဴတုိ႔က 
အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးေစ” ဟုၫႊန္ခဲ့ပါသည္။ 
 ဘုရားရွင္သည္ ဒုတိယညႊန္ၾကားခ်က္ (= ‘ႏွစ္ဖက္ေသာ 
သံဃာစံုမ်က္ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔အားဘိကၡဴနီအျဖစ္ 
သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေစ’) ကုိမညႊန္ၾကားမွ-ီ ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ (=“ဘိကၡဴ 
တုိ႔သည္ မဟာပဇပတိ၏ေနာက္ပါဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔အား 
ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေစ”) ကုိပါယ္ဖ်က္ရန္မမိန္႔ၾကားခဲ့ပါ၊ 
အကယ္၍သာ ပ႒မညႊန္ၾကားခ်က္ ကုိပါယ္ဖ်က္ၿပီး ဒုတိယၫႊန္ 
ၾကားခ်က္ကုိသာလုိက္နာရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ္ နားလည္ 
မႈေပၚၿပီးသကၤာရွင္းသြားႏိုင္ပါသည္၊ သုိ႔္ပါျငားေသာ္လည္း ဝိနယ 
တြင္ဤသုိ႔မိန္႔ႁမြက္သည္ဟုမွတ္တမ္းတင္မထားခဲ့ပါ။ 
  ထူးျခားစြာအဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျခင္းအရာတခုကုိဂရုျပဳၾက   
ေစခ်င္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္သည္ အထက္ပါကိစၥမွလြဲ၍ အျခားကိစၥ 
မ်ားတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားခ်က္ မေပးခင္- ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 

ပယ္ဖ်က္ေလ့ ရွိပါသည္ (စူဠဝဂၢ - ၁ဝ-၆)၊ ဥပမာျပရပါလွ်င္ စူဠ 
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ဝဂၢ တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴတုိ႔က-ဘိကၡဴနီ 
အသစ္တုိ႔ကုိပါတိေမာက္ ရြတ္ဆုိနည္း၊ က်ဴးလြန္မႈ မ်ားဝန္ခံျခင္း 
(အာပတိၱ) စသည္ျဖင့္ ဘိကၡဴနီကမၼေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိသင္ၾကား 
ျပသေစပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘိကၡဴနီမ်ားကၽြမ္းက်င္လာသည့္ 
အခါ ထုိကိစၥမ်ားကုိ ဘိကၡဴနီသံဃာတုိ႔ကုိသာ ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္ခိုင္းပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဘိကၡဴနီမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္လာသည့္အခါ 
တြင္ဘိကၡဴတုိ႔ကုိတာဝန္ခံမေဆာင္ရြက္ေစေတာ့ဘဲအကယ္၍သာ 
ဘိကၡဴတုိ႔ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါက “ဒုကၠတ” က်ဴးလြန္မႈ အျပစ္ 

သက္ေရာက္ပါေတာ့သည္။ (ဝိ -၂-၂၅၉) 
 ဤက့ဲသုိ႔ ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ ကုိမပယ္ဖ်က္ဘဲ၊ ဒုတိယ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္လုိက္သည္မွာ အေၾကာင္းထူးမ်ား 
ရွိခဲ့ပါ၍ေလာ?- ဟုေမးစရာလုိပါသည္၊ မွန္ပါသည္- အေျဖမွာ 
အေၾကာင္းထူးရွိပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ဒုတိယၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ 
ပ႒မအခ်က္ႏွင့္မတူပါ၊ ျခားနားခ်က္ရိွပါသည္၊ ဘုရားရွင္သည္ 
ဘိကၡဴနီသံဃာႏွင့္ပါတ္သက္၍- ဘိကၡဴသံဃာတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ 
ၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ဆႏၵမွာ ဘိကၡဴနီသံဃာ 
မ်ားရွိေနေသးပါလွ်င္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတုိ႔ကုိ ဘိကၡဴမ်ားက 
ေမးခြန္းမ်ားေမးစရာမလုိ၊ ဘိကၡဴနီသံဃာကသာႀကိဳတင္ေမးထား 
ၿပီးေနာက္ ဘိကၡဴတုိ႔ထံ၌ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ ျပဌာန္းခံယူရန္သာျဖစ္ပါ 
သည္၊ ပ႒မၫႊန္ၾကားမႈ၏ျခားနားခ်က္မွာဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္ 
အခ်ိန္ကာလ၌ဘိကၡဴတုိ႔သည္ဘိကၡဴနီျပဌာန္းပြဲကုိသြားေရာက္ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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 ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ (၂) ခုသည္ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္ဘဲ အ 
ေျခအေနျခားနားမႈ အေပၚတြင္ မူတည္၍ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္လြန္စြာခိုင္ 
လုံေသာပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ၍- တစ္ခုကုိလုိက္နာေသာေၾကာင့္ 
ေနာက္တစ္ခုကုိပယ္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ၊ ပါယ္ဖ်က္ရန္မလုိ 
ပါ။ မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ိဳး အေပၚတြင္မူတည္၍ဆီ 
ေလွ်ာ္ပါးနပ္- က်င္လည္စြာ ပညတ္ခဲ့ေသာ အတုမရွိဘုရားရွင္ ၏ 
ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ 
 (က) ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဘိကၡဴ 
တုိ႔သည္ ဘိကၡဴသံဃာစုျဖင့္ပင္ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပြဲကုိ ေအာင္ 
ျမင္ရန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုၫႊန္ျပထားပါသည္။    
 (ခ) ဒုတိယ ျပဌာန္းခ်က္မွာ ဘိကၡဴနီသံဃာ ရွိခဲ့ပါလွ်င္ 
ဘိကၡဴနီ ဥပဇၩာယ္ ဆရာမ်ားက ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ တုိ႔ကုိေမး 
ခြန္းမ်ား ေမးထားၿပီးသည့္ေနာက္ ဘိကၡဴတုိ႔ကတဖန္ ထပ္မံ၍ 
ဘိကၡဴနီအျဖစ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ကူညီၾကေစ- ဟုၫႊန္ၾကား ထားပါ 
သည္။ 
  ဝိနယပိဋကတ္ကုိ စီစစ္ၾကည့္ပါလွ်င္ ဘိကၡဴနီသံဃာမရိွ 
သည့္အခ်ိန္၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ အမ်ိဳးသၼီးတုိ႔အားအဆင့္ျမင့္ 
ဘိကၡဴနီျဖစ္သည္အထိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည္ ဟုရွင္း 
လင္းစြာ ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၈-ခု ဗုဒၶဂါယာ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပြဲသည္ ေထရဝါဒ ဝိနယ 
ဥပေဒ (ဘုရားဥပေဒ) ႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေနပါသည္၊ ထုိပြဲတြင္ ဘိကၡဴနီ 
ေလာင္းလွ်ာတုိ႔သည္ ျပဳသင့္ျပဳအပ္ေသာအရာအားလုံးကုိအတုိင္း 
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ထက္အလြန္ (အတတ္ႏႈိင္ဆုံး) အားႀကိဳးမာန္တက္ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီးႏွစ္ဖက္ေသာ သံဃာစုမ်က္ေမွာက္တြင္ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူခ့ဲ 
ၾကပါသည္၊ အကယ္၍တရုတ္ဥပဇၩာယ္ဆရာ- ဘိကၡဴနီမ်ားပါဝင္ 
ကူညီခဲ့သည့္အတြက္ ေထရဝါဒ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရလက္မခံႏိုင္ 
ဟုဆုိခဲ့ေသာ္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီ သံဃာမရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ 
ေထရဝါဒဘိကၡဴ (ဝါရင့္သီဟုိဠ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား) တုိ႔ကဦး 
ေဆာင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဥပေဒအရ ပိုမိုခိုင္လုံေစရန္ (ဒဠီွကမၼ) ဒုတိယ 
အႀကိမ္ထပ္မံ၍ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူၾကျပန္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္ကုိယ္ 
ေတာ္တုိင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္အခါကလည္း မဟာပဇာ 
ပတိ၏ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါနန္းတြင္းသူတုိ႔ကုိဘိကၡဴသံဃာအား 
ကုိယ္စားလည္ထား၍ ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သုိ႔ ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ေစပါ 
သည္။ 
 ယၡဳ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ဣႃႏၵိယျပည္ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ 
ဘိကၡဴနီခံယူပြဲသည္ ေထရဝါဒ- ဥပေဒအရျငင္းဆုိႏႈိင္ခြင့္မရွိ 
ေအာင္ခုိင္လုံပါသည္၊ သုိ႔ပါ၍ထုိဘိကၡဴနီမ်ားကုိအစျပဳၿပီး-ဘိကၡဴနီ 
သာသနာျပန္လည္ထူေထာင္မႈစတင္ျပဳေဆာင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ခိုင္မာ 
ေသာဥပေဒအုပ္ျမစ္အေပၚမွာေဆာက္တည္ခဲ့ပါ၍ “ေထရဝါဒ 
ဘိကၡဴနီသံဃာမ်ား” ဟုမုခ်ဆုိႏိုင္ပါေၾကာင္း- ဦးပဥၨင္းေလးစား 
စြာတင္ျပလုိက္ပါသည္။ 
 
    ဘိကၡဴ အနာလေယာ (ဂ်ာမနီ)  
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ကုိးကားေသာက်မ္းမ်ားအတုိခ်ဳပ္ကုိးကားေသာက်မ္းမ်ားအတုိခ်ဳပ္ကုိးကားေသာက်မ္းမ်ားအတုိခ်ဳပ္ကုိးကားေသာက်မ္းမ်ားအတုိခ်ဳပ္    
    
ဒီပဝံသ    Dīpavaṃsa 
ဒီဃ- နိကာယ   Dīgha-nikāya (PTS ed.) 
ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထံုးမွတ္တမ္းဂ်ာနယ ္Journal of Buddhist Ethics 
ကထာဝတၳဳ- အ႒ကထာ  Kathāvatthu-aṭṭhakathā (PTS ed.) 
သမႏၲပါသာဒိကါ   Samantapāsādikā (PTS ed.) 

သုမဂၤလာဝိလာသိန ီ  Sumaṅgalavilāsinī (PTS ed.)  
တုိင္းရႈိး    Taishō (CBETA) 

ဝိနယ    Vinaya (PTS ed.) 
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